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Deze workshop maakt deel uit van het stageproject van Oceanoloog Esteban Torreblanca Ramirez bij de TWV
van de SALV. De workshop past in het opzet om met stakeholders en experten een waardevolle bijdrage leveren
aan de bredere visievorming rond de toekomst van de Noordzee en de mariene omgeving. Dit is tevens een vorm
van brede open consultatie ter voorbereiding van een SALV-advies zoals voorzien in het Bestuursdecreet van
7/12/2018. Met het stageproject wenst de SALV tot slot binnen het kader van de SERV en in samenwerking met
de VDAB en de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid tevens kansen te geven aan hoogopgeleide
anderstaligen in Vlaanderen.
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1.

Opzet en doelstelling

Op woensdag 23 oktober 2019 in het gebouw van ILVO in Oostende organiseerde de TWV van
de SALV een workshop “Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering”.
Stakeholders van de visserijsector, experten, en andere geïnteresseerden wisselden er van
gedachten over de haalbaarheid en wenselijkheid van adaptatierichtingen en toepasselijke
maatregelen voor de visserijsector om aan de uitdagingen van de klimaatverandering tegemoet
te komen.
Met dit initiatief willen de SALV en de TWV een onderbouwde en gedragen visie ontwikkelen op
de adaptatie van de visserijsector en het bredere marien voedselproductiesysteem.
Het doel van deze workshop was om de door klimaatverandering gestelde kansen en
uitdagingen voor de Belgische visserij en het bredere marien voedselproductiesysteem te
verkennen. In een tweede stap gingen we op zoek naar adaptatiemaatregelen om aan die
kansen en uitdagingen tegemoet te komen, en de onderliggende barrières en stimulansen om
die maatregelen uit te voeren. Als uitgangspunt voor de workshop namen we een zestal
relevante cruciale systeemelementen, zoals die uit de lijst van sectorale uitdagingen in het
Visserijrapport 20181 kunnen worden gedistilleerd. Die invlechting van het adaptatievraagstuk in
andere uitdagingen waar de visserij vandaag voor staat, vormt een waarborg voor de
ontwikkeling van een haalbaar en dus gedragen perspectief op de klimaataanpassing van de
Vlaamse visserijsector.

Figuur 1. (A) gemiddelde zeewatertemperatuur voor de periode (1956 tot 2005); (B) verschil in de gemiddelde zeewatertemperatuur
in de toekomstige periode van 2050 tot 2099 vergeleken met de historische referentie periode van 1956 tot 2005.
Bron: Barange, M., et al., Impacts of climate change on fisheries and aquaculture, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper
No. 627, Rome, 2018.

1

Van Bogaert T. & Platteau J. (reds.) (2018). Uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Visserijrapport 2018. Departement Landbouw en
Visserij. Brussel.
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2.

Programma

Figuur 2. Schema van de workshop.
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3.

Deelnemers

De uitnodiging was door SALV-secretariaat gestuurd. Er werden zoveel mogelijk
belanghebbenden en mogelijk geïnteresseerden gecontacteerd, via de website bij SALV de
uitnodiging werd verspreid en ook via lijst bij SALV. Aan de workshop namen 24 personen deel
van 14 verschillende organisaties (zie Annex 1).

Figuur 3. Deelnemers van de workshop.
(Bron:SALV-fotos)

4.

Verwelkoming en ontwikkeling van de workshop

Dhr. Koen Carels, secretaris bij SALV verwelkomde de deelnemers en benadrukte dat de
klimaatverandering een belangrijk thema is, dat uitnodigt om samen na te denken om een
visserijbeleid voor de toekomst te ontwikkelen, rekening houdend met de gevolgen van de
klimaatverandering. In deze workshop trok de SALV zijn werking rond klimaat en landbouw (met
onder meer een kennisrapport rond klimaatslimme landbouw en de oprichting van een SALVwerkcommissie Klimaatadaptatie) door naar de ‘V’ in zijn letterwoord.
De workshop is verdeeld in drie werktafels. Elke tafel had een moderator en de deelnemers van
elke tafel werken rond twee systeemelementen van de Vlaamse visserijsector in de
verschillende stappen van de workshop. Elke deelnemer kon kiezen aan welke tafel hij/zij
deelnam naar gelang hun interesse of kader.
Belangrijkste fasen van de workshop voor de deelnemers.
1. Identificeren van kernaspecten per systeemelement van de Vlaamse visserijsector.
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2. Identificeren van kansen en uitdagingen per systeemelement door de effecten van de
klimaatverandering.
3. Identificeren van adaptatiemaatregelen per systeemelement (obstakels, stimuli en
toelichting).
Om deze discussies aan elke werktafel te kunnen realiseren, gaf de moderator van de
workshop uitleg over sommige concepten en mogelijke effecten van de klimaatverandering2 om
alle neuzen dezelfde richting te krijgen.
Op deze manier worden alle opmerkingen van de deelnemers gefocust voor een
toekomstscenario voor de Vlaamse visserijsector tegen 2050.

2

D. Van den Eynde, R. De Sutter, L. De Smet, F. Francken, J. Haelters, F. Maes, E. Malfait, J. Ozer, H. Polet, S. Ponsar, J. Reyns, K. Van der
Biest, E. Vanderperren, T. Verwaest, A. Volckaert and M. Willekens. Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for
marine activities “CLIMAR”. Final Report Brussels : Belgian Science Policy Office 2011 – 121 p. (Research Programme Science for a
Sustainable Development).

Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts of climate change on fisheries
and aquaculture: synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No.
627. Rome, FAO. 628 pp.
IPCC, 2019: Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.- O. Pörtner, D.C.
Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N. Weyer
(eds.)]. In press.
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5.

Systeemelementen: Economische leefbaarheid en een sterke keten.

Tafel 1. Moderator: Pieter De Graef.

Figuur 4. Werktafel, economische leefbaarheid en sterke keten.
(Bron: SALV-fotos)

5.1 Eerste fase
Kernaspecten bij economische leefbaarheid
De deelnemers haalden volume van aangelande vis, variatie in aangelande vis, de vernieuwing
van vaartuigen en consumenten-voorkeuren aan als kernelementen van economische
leefbaarheid van de sector. Daarbij specifieerden zij dat een voldoende grote en stabiele
aanvoer van visproducten noodzakelijk is voor veiling en groothandel om contracten te kunnen
sluiten met grote retailers. De variatie aan uiteenlopende visproducten die door onze Belgische
visserij worden aangeland, kan een troef zijn op voorwaarde dat de variatie samengaat met
voldoende grote volumes per visproduct. De consumenten-voorkeuren situeren zich nog te veel
op kabeljauw en zalm en te weinig op soorten die lokaal aangeland worden (cf. communicatieen marketingstrategieën via onder meer VLAM). Gelet op de verouderde vloot, stelden de
deelnemers dat vernieuwing van vaartuigen zeer belangrijk wordt, niet in het minst omwille van
het blijvend voldoen aan de engagementen binnen Visserij Verduurzaamt en het werken aan
een betere Valduvis-score. De duurzaamheidserkenning ‘Visserij Verduurzaamt’ biedt volgens
de deelnemers ook kansen voor de promotie van lokale visproducten. De verhouding met MSC
die binnen de handelszijde van de keten als standaard gehanteerd wordt, blijft vooralsnog
onduidelijk.
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Kernaspecten bij een sterke keten
De deelnemers wezen op aspecten binnen de keten die zorgen voor een verstoring van de
werking van de keten. Een klassiek werkende visserijketen gaat van de producenten (reders),
over de visveiling, naar de groothandel en vervolgens de kleinhandel en de retail. Bepaalde
grote retailers omzeilen het klassieke circuit en kopen rechtstreeks bij de veiling of sommige
grote spelers in de keten zetten in op verticale integratie. Deze tendensen houden op zich ook
verband met de nood aan het aanbod van voldoende grote volumes, i.e. grondstoffengarantie
(cf. economische leefbaarheid). Omwille van deze nood aan volumes, kijken groothandels
tevens naar het buitenland voor aankopen. Een van de deelnemers merkte op dat het aantal
vissersvaartuigen sterk afgenomen is en dat dit de ketenwerking tevens kan bemoeilijken, terwijl
een andere deelnemer opmerkte dat het totale quotum wel gelijk gebleven is.
5.2 Tweede fase
Kansen
De deelnemers zagen in het voorkomen van nieuwe vissoorten onder invloed van de
klimaatverandering kansen voor toekomstige visserijactiviteit. De deelnemers beschouwden ook
de huidige variatie aan visgronden als een troef voor visserijactiviteiten onder wijzigende
klimaatomstandigheden, omdat zulke variatie het risico kan uitvlakken. Enkele deelnemers
meenden dat de bestaande vloot verder zou kunnen optimaliseren door een flexibeler
quotumsysteem in te voeren. Zo zou een jaarlijkse quotumruil onder Belgische vlag (i.e. dus
enkel beperkt tot Belgische vaartuigen als voorwaarde) de bestaande vangstrechten over de
verschillende visgronden beter op elkaar kunnen doen aansluiten.
Uitdagingen
De deelnemers zagen in de monitoring van de wijzigende visstocks de voornaamste uitdaging.
Momenteel is er een temporele mismatch tussen de monitoring van visbestanden op basis van
niet-actuele gegevens en de actuele toestand zoals ervaren in de visserijpraktijk. Daartoe dient
monitoring en het daarop gebaseerde beleid korter op de bal te kunnen spelen.
Naast kansen in nieuwe vissoorten zagen de deelnemers tegelijkertijd ook uitdagingen die
daarmee verband houden. Zo zal voor nieuwe vissoorten een markt gevonden moeten worden
(rol van communicatie- en marketingstrategieën). Daarbij meenden de deelnemers dat de
werking van VLAM nauw op de tendensen in de productie en de markt moet kunnen inspelen.
Momenteel ervaren vissers reeds het voorkomen van nieuwe soorten (mul, inktvis, zeekat). Het
is volgens de deelnemers van belang dat zulke niet-gequoteerde soorten duurzaam bevist
worden.
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De verouderde vloot kan onder wijzigende klimaatomstandigheden (met frequenter voorkomen
van stormen en woeligere zeeën) grotere risico’s met betrekking tot arbeidsveiligheid inhouden.
Een van de deelnemers plaatste ook vraagtekens bij de nood aan efficiëntieverbeteringen van
de visserijtechnieken bij veranderende klimaatomstandigheden, hoewel daar geen
eensgezindheid over was. Wel zouden bestaande technieken verder verfijnd kunnen worden
met het oog op de nieuwe vissoorten.
In de marge van de discussies werden ook kanttekeningen geplaatst bij de ruimte-inname op
zee door windmolens. De langetermijneffecten van windmolens (bekabeling, magnetische
velden, …) op visbestanden en vismigratie zijn onvoldoende in kaart gebracht.
5.3 Derde fase
Adaptatiemaatregelen
•

Om monitoring en beleid in verband met visbestanden korter op de bal te kunnen laten
spelen, stelden de deelnemers voor om vissersvaartuigen als varende
wetenschappelijke platformen uit te rusten. Het project VIStools werd door de
deelnemers aangehaald met betrekking tot deze ontwikkeling: tools worden ontwikkeld
om automatisch een gegevensstroom te genereren aan boord van een vissersvaartuig.
Beleid en onderzoek dienen hiertoe volgens de deelnemers onderling goed af te
stemmen. De deelnemers stelden tevens dat de reders achter zulke initiatieven moeten
staan als voorwaarde voor het welslagen van deze wisselwerking tussen beleid,
onderzoek en visserijpraktijk. Een grotere barrière zagen de deelnemers echter op het
EU-niveau. Een vlotte bijsturing op basis van real time observaties van de stockevoluties
is moeilijk verenigbaar met het rigide beheer vanuit de EU (log/rigide apparaat).

•

Naast een gedegen monitoring is duurzaam beheer van de nieuw opkomende vissoorten
noodzakelijk. Maatregelen daartoe hoeven niet per se direct het instellen van quota te
behelzen, maar kunnen ook gaan over het reguleren van de maaswijdtes. Het beleid
dient aandacht te hebben voor het nodige kader. Reders dienen er volgens de
deelnemers hun schouders onder te zetten (i.e. zelf de reflex te hebben om nieuwe
soorten duurzaam te bevissen). Het hangt tevens samen met
financieringsmogelijkheden.

•

In samenhang met gedegen monitoring kan een flexibeler quotasysteem (cf. supra,
jaarlijkse mogelijkheid tot quotaruil onder Belgische vlag) worden ontwikkeld, waardoor
de bestaande vloot zou kunnen optimaliseren.

•

De vernieuwing van de vloot wordt volgens de deelnemers bekneld door het feit dat het
EU-niveau geen subsidiemogelijkheden toestaat voor de vervanging van verouderde
vaartuigen door nieuwe vaartuigen (ondanks dat dit de visserij-inspanning niet zou
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verhogen). Een van de deelnemers merkte op dat door de afwezigheid van, maar ook de
onzekerheid over deze subsidiemogelijkheid investeringen worden uitgesteld.
6.

Systeemelementen: Ecologische duurzaamheid en ruimte om te vissen.

Tafel 2, Moderator: Koen Carels.

Figuur 5. Werktafel, ecologische duurzaamheid en ruimte om te vissen.
(Bron: SALV-fotos)

6.1 Eerste fase
Kernaspecten bij ecologische duurzaamheid
De deelnemers haalden aan dat het GVB veel referenties naar ecologische duurzaamheid
omvat. Hierin verduidelijkten zij ecologische investeringen op de schepen, selectieve visserij en
bodemberoering.
Een belangrijk thema hierin is quotabeleid en daarmee gerelateerde en noodzakelijke
buffercapaciteit voor de natuurlijke hulpbronnen (de stocks). Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van de kennis van het ecosysteem en dit vertaald naar innovatie, technologie en
samenwerking. Aandachtspunt: shifting baselines.
Het is belangrijk de geleverde inspanningen te erkennen (zie convenant Visserij Verduurzaamt).
Opmerking van de werktafel: er zijn enerzijds de problemen en dan zijn er anderzijds de
maatregelen
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Kernaspecten bij ruimte om te vissen
De deelnemers stelden voor zones van bodemberoering te weren of niet bodemberoerende
technieken te laten uittesten. Zo kan meervoudig ruimtegebruik worden toegepast, zoals
passieve visserij of zones die temporeel gesloten worden (bv. omwille van paaiseizoen).
De deelnemers wezen ook op het belang van de kennis en link met de economie en de vissers
als guardians of the sea. Ook met het inkomen en veiligheid op de werkvloer moet rekening
gehouden worden.
De deelnemers haalden aan (Europese geregeld) dat België over sterk verspreide visgronden
beschikt met ruimte voor economische leefbaarheid en kraamkamers. Dat visgronden verspreid
zijn, Is zowel voordeel als nadeel.
Opmerking van de werktafel: men vond dat ‘voedselbevoorrading’ en ‘sociale dimensie’
(vakbond!) ontbraken in deze oefening.
6.2 Tweede fase
Kansen
De deelnemers zagen twee mogelijke houdingen: conservatief en adaptief
1) Conservatief m.h.o. adaptatief maar bestaand systeem
Dit betekent: verandering te allen tijde tegengaan, werken aan robuust systeem, voorzien
buffercapaciteit. Streven naar adaptief systeem. Dit adaptatie systeem is langzaam en je kan
het beheersen.
2) Adaptief m.h.o. acceptatie nieuwe systeem
Dit betekent: Laten gebeuren, focussen op het nieuwe systeem, dat accepteren. Deze adaptatie
gaat sneller, maar mogelijk niet beheersbaar.
Opmerking van de werktafel: factor van onzekerheid: kan je het veranderend systeem wel
beheersen?
Uitdagingen
De deelnemers zien de volgende uitdagingen:
Tegenwoordig is de visserijsector precies al vrij adaptief (er wordt nu al mul en pijlinktvis
gevangen), maar het beleid is nog niet mee en ook de markt nog niet.
Er is eigenlijk een permanente worsteling economie-ecologie-voedselproductie/consument
waarop dan ook nog eens de klimaatverandering inhaakt.
Belangrijkste is meervoudig ruimtegebruik te midden van conflicterende doelstellingen.
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Daarbij is open houden van gebieden voor visserij moeilijk. De sector moet adaptief genoeg zijn
(nieuwe technieken en aangepast beleid). In dat opzicht is ook het beleid (MRP) vrij statisch te
noemen.
De laatst genoemde uitdaging is de kennis van het ecosysteem.
6.3 Derde fase
Adaptatiemaatregelen
•

VIStools is bestaande project: rol dit uit over de ganse vloot: van data naar kennis.
Visserij en beleid werken samen. Toekomstige mogelijkheden met AI.

•

Motiverend communiceren naar de burger/consument: die nog niet wakker ligt van
klimaatveranderingsdoemscenario’s.

•

Meer onze eigen vis consumeren.

•

Meer innovatie aan boord, teveel reluctancy to change. Bijvoorbeeld flyshooting kan je al
oefenen met simulatoren, die hebben we.

•

Voorbeeldvaartuig van de overheid: soort demonstratieproject/semi-commercieel
vaartuig zoals de Broodwinner (O.29) dat een opleidingsschip is: het financiële plaatje
kan zo verduidelijkt worden.

Voorwaarden
•

Maatregelen moeten concreet aangeven over welke activiteiten het gaat: zie
bijvoorbeeld de MDK-cel rond klimaat.

•

Maatregelen moeten flexibel genoeg zijn opdat de visserij zich zou kunnen aanpassen,
dus geen restrictieve maatregelen.
o

•

Quid regelluwe zones, bestaat in andere sectoren?

Steeds de internationale context meenemen als wij zelf iets doen, bv. als het gaat over
visserij en arbeid.

•

Meer kennis om te shiften van metier. Je moet immers overgaan van hoog
gespecialiseerde boomkor (met bovendien hoog inkomen!) naar plankenvisserij/flyshoot
(groot risico, andere doelsoorten, marktsituatie, …).

•

De financiering moet de beleidskeuzes schragen.

•

Samenwerking van alle actoren (reders, vissers, onderzoekers) en de BE
beleidsniveaus.
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7.

Systeemelementen: Inspelen op de rol van consument en aquacultuur en diversificatie.

Tafel 3, Moderator: Wouter Vanacker.

Figuur 6. Werktafel, inspelen op de rol van de consument en aquacultuur en diversificatie.
(Bron: SALV-fotos)

7.1 Eerste fase
Kernaspecten bij inspelen op de rol van de consument
De deelnemers haalden transparantie, prijs, lokaal karakter, kwaliteit, bestendigheid van de
visserijsector, retailresponsabilisering, labels, marketing en promotie, productkennis, imago,
consumptietrends en diversiteit van het aanbod aan als kernelementen van de
consument(relatie).
Kernaspecten bij aquacultuur en diversificatie
De deelnemers wezen op de volgende aspecten: nieuwe soorten, bestendigheid van de sector,
multi-userruimtegebruik en ruimtegebruik, techniek en infrastructuur, commerciële haalbaarheid,
omvang en omzet van de sector, nieuwe soorten, zeewier en schelpen, toerisme, integratie in
de Blauwe Economie. Daarnaast wezen zij op een aantal spanningsvelden:
-

Recreatieve en passieve visserij versus actieve visserij: een aanvullende of
vervangende rol?

-

Aquacultuur: op land of op zee?
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7.2 Tweede fase
Kansen bij inspelen op de rol van de consument
Nieuwe soorten, al dan niet gelieerd aan nieuwe visgronden, of een hogere vangst van
bestaande soorten die nu weinig worden gegeten in België: dat zijn de kansen die de
deelnemers konden ontwaren met betrekking tot de effecten van de klimaatverandering en het
systeemelement “inspelen op de rol van de consument”.
Uitdagingen bij inspelen op de rol van de consument
Door een onzekerder wordend aanbod wordt ook de markt onzeker. De import/exportvariaties
zullen ook wijzigen. De consument zal in zekere mate ook flexibeler moeten worden in zijn
visconsumptie (en consumptieverwachtingen). Het is mogelijk dat prijseffecten zullen leiden tot
de verdere ontwikkeling van visserijproducten als luxeproducten, die zelden gegeten worden.
Nog meer dan nu het geval is, zal de visserij mogelijk moeten omgaan met een mismatch
tussen (de veranderende) aanvoer en de verwachtingen van de consument.
Belangrijke factoren van onzekerheid betreffen onder meer de effecten van veranderende
visbestanden op de markt, de aanpasbaarheid van de retail en de keten aan veranderend
aanbod van dezelfde dan wel andere visserijproducten (cf. tendens van automatisering,
standaardisering,…).
Actuele uitdagingen rond exportmogelijkheden blijven in de toekomst ook relevant.
Kansen bij aquacultuur en diversificatie
Naarmate de klimaatverandering intenser wordt, stijgen ook de kansen voor de ontwikkeling van
aquacultuur, vinden de deelnemers. Warmere wateren zijn daartoe immers bevorderlijk.
Aquacultuur kan leemtes opvangen wanneer het marktaanbod van courante visproducten wijzigt
onder invloed van de klimaatverandering. Toerisme zal wellicht niet voor meer opportuniteiten
zorgen dan dat dat nu reeds het geval is.
Uitdagingen bij aquacultuur
De deelnemers konden meer uitdagingen dan kansen ontwaren. Zo zullen warmere wateren
ook zorgen voor nieuwe (of meer) ziekten in de aquacultuur, en kan de verzuring ook nefast zijn
voor de schelpvorming van sommige soorten. Het voorkomen van hevige stormen en andere
extreme weersomstandigheden kan hogere eisen stellen aan techniek en infrastructuur van
installaties (maar hierover is er nog veel onzekerheid volgens de deelnemers). De bestaande
problematiek rond ruimtegebruik zal niet verdwijnen, maar met de uitbouw van infrastructuur op
zee en aan de kust mogelijk nog toenemen.
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7.3 Derde fase
Adaptatiemaatregelen bij Inspelen op de rol van de consument
Flexibilisering is cruciaal, gelet op de stijgende onzekerheid van het aanbod:
•

Van de markt

•

Van de consument: via sensibilisering, voorlichting; marketing die op onzekerheid
anticipeert (bv. 3 vissen van het seizoen i.p.v. 1 vis van het jaar). Er is nood aan een
sterke en coherente communicatiestrategie; er zijn nu veel initiatieven die niet
samenhangend zijn.

•

Van de productie: meer gaan vissen naar de wensen van de consument (hier is
misschien ook een opportuniteit voor toerisme, hoewel niet iedereen aan tafel dit
standpunt deelde).

Barrières
Het gebrek aan een coherente communicatie naar de consument.
Er is nood aan meer transparantie, onder meer door de hele keten te responsabiliseren. Daarbij
moet big data centraal staan, ook in de productie (om vangstsamenstellingen adequaat te
kunnen voorspellen).
De vaartuigen moeten technisch veelzijdig zijn om hierop in te spelen: hier is nog vooruitgang
nodig.
Adaptatie maatregelen bij aquacultuur en diversificatie
•

De deelnemers wezen stimuli aan die momenteel de eigenlijke lift-off van de subsector
zelf in de weg staan: middelen (investeerders), ruimte en kennisontwikkeling. Misschien
zullen die behoeften in de toekomst nog in omvang toenemen onder invloed van
klimaatverandering, maar momenteel zijn dit reeds factoren die de huidige ontwikkeling
van aquacultuur afremmen. Kennisontwikkeling dient volgens de deelnemers de vorm
aan te nemen van co-creatie. Die aanpak kan meer potentiële investeerders warm
maken voor aquacultuur. Succesverhalen werken motiverend. Aquacultuur dient een
meerwaarde in de producten te vestigen (bv. door te kaderen als kringloopproducten).

•

Wat ruimte en infrastructuur betreft, stonden de deelnemers sceptisch tegenover de
economische haalbaarheid van biogene riffen als synergetische omgevingen waarin
aquacultuur zou kunnen worden ontwikkeld. Bij de invulling van de woordenwolk werd
ingespeeld op de integratie in de Blauwe Economie, multi-use ruimtegebruik, enz.
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8. Ter besluit
Klimaatverandering heeft aanzienlijke gevolgen voor economische activiteiten, het welzijn van
de bevolking en ecosystemen. Klimaatverandering beïnvloedt meer specifiek de
voedselsystemen, en dat in vier dimensies: voedselbeschikbaarheid, de toegankelijkheid van
voedsel, consumptie van voedsel en de inherente stabiliteit van de voedselsystemen. De
Vlaamse visserijsector is hierop geen uitzondering.
Aanpassing aan de klimaatverandering behoeft strategieën op middellange en lange termijn
voor elke sector of voedselsysteem. Het belang van een dergelijke strategie wordt vaak
onderschat in relatie tot andere crisis- en noodsituaties (bv. Brexit voor de visserijsector).
Desalniettemin is het erg belangrijk om ons te richten op aanpassingsbeleid en -maatregelen
met een voldoende tijdshorizon en deze als een interactief en continu proces te beschouwen. In
deze workshop wordt adaptatie wel degelijk belangrijk gevonden, ten bewijze hiervan de grote
aanwezigheid van vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en experten.
Voor de Vlaamse visserijsector ontwaren we drie cruciale elementen: 1) de visserijpraktijk, 2) de
markt en 3) het visserijbeleid. Die elementen zijn op zich al reeds complex en met diverse
uitdagingen omweven. De klimaatverandering komt hier nog eens bovenop én versnelt dus
alles.
Wat de visserijpraktijk betreft, hier werd bijvoorbeeld VALDUVIS ontwikkeld. Het is een tool om
de duurzaamheid van de Vlaamse visserij te meten en zichtbaar te maken. De tool bestaat uit
14 indicatoren die worden gepresenteerd in een ‘duurzaamheidsster’. De reder ontvangt zijn
score per jaar. Hi/zij krijgt op het einde van het jaar een duurzaamheidsrapport met de scores
per indicator. We kunnen dit ook beschouwen als een vorm van verdere professionalisering van
de visserij. VALDUVIS stelt tevens onderzoekers, visserijorganisaties en overheden in staat om
de verduurzaming van de gehele vloot nauwgezet op te volgen. Momenteel wordt onderzocht
hoe men de visverwerkende industrie, de handel en de consument over deze
duurzaamheidsmetingen kan informeren. Hiervoor is het noodzakelijk om real-time informatie te
genereren (bv. VIStools project) zodat de verschillende voorgestelde maatregelen kunnen
worden genomen en aan/ingepast. Wat betreft de visserijpraktijk, benadrukken de deelnemers
de noodzaak van vlootmodernisering. Helemaal niet om de visserijactiviteiten te vergroten maar
wel om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen realiseren en daarbij samen met de
onderzoekinstellingen de benodigde informatie/(big) data te genereren. De aldus ontstane
nieuwe inzichten kunnen aanleiding geven tot nieuwe, performante adaptatiemaatregelen.
Voor de markt is de verandering in de vangstsamenstelling met de opkomst van nieuwe
vissoorten het voornaamste gevolg van de klimaatverandering. Deze verandering dient men

TWV
Technische Werkcommissie Visserij

18

Workshop “Aanpassing van de Vlaamse visserijsector aan de klimaatverandering”

planmatig en in al zijn aspecten te begeleiden. De basis voor deze planning is vraag en de
aanbod. Daarbij is het volume van de aanvoer een belangrijke factor, teneinde stabiele ketens
te creëren. De consument zal evenwel ook flexibeler moeten worden (gekneed) in zijn
visconsumptie. Retailers en consumenten hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid. De
gevolgen aan de klimaatverandering moeten worden gecommuniceerd opdat retailers en
consumenten samen in dezelfde richting wandelen.
Het visserijbeleid mag niet voor- noch achteroplopen op de haalbare aanpassingsmogelijkheden
van de markt en de visserijpraktijk. Wel dient het beleid de ontwikkeling van haalbare
aanpassingsmaatregelen van de visserijketen te stimuleren. Daartoe moet het beleid kunnen
bogen op een betere onderbouwing (bv. met real-time informatie over voedselstromen van net
tot bord), moet het voldoende flexibel zijn en dient het de samenwerking tussen de verschillende
actoren bij de overheid, in de praktijk en uit het onderzoek te versterken. De vorming van een
klimaatbeleid voor de sector loopt momenteel achterop ten aanzien van andere beleidsthema’s.
Het is noodzakelijk om het transversaal karakter van deze drie elementen (visserijpraktijk, markt
en beleid) te respecteren en aldus maatregelen en activiteiten te ontwikkelen die de
kwetsbaarheid voor de klimaatverandering verminderen door een integrale benadering. De
Belgische Noordzee en bij uitbreiding alle Belgische visgronden vormen telkens een
ecosysteem, waarbij telkens in voldoende mate de belangen en behoeften van alle aanwezige
componenten dienen gerespecteerd te worden. Goede kennis van het ecosysteem blijft
essentieel, zeker ook bij multi-use van de beschikbare ruimte.
Per slot van rekening zal elke beslissing ter land en ter zee – of het uitblijven van een beslissing
– in deze materie tot gevolgen leiden voor alle componenten van het marien
voedselproductiesyteem met inbegrip van alle actoren in de ganse visserijketen, van net tot
bord.
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9.

Bijlagen

Annex 1. Deelnemers lijst.
Nummer

Naam

Organisatie

1

Algemeen Christelijk Vakverbond

Michel Claes

2

Belgische Groepering van de Visindustrie

Stefan Van Sande

3

Blauwe Cluster

Lien Loosvelt

4

Dep.LV.

Bart Maertens

5

Dienst Marien Milieu

Yana Deschutter

6

ILVO

Blondeel Lancelot

7

ILVO

Hans Polet

8

ILVO

Els Vanderperren

9

ILVO

Lies Vansteenbrugge

10

ILVO

Johan Robbens

11

ILVO

Alexia Semeraro

12

Maritiem Instituut

Jan Denys

13

POM West-Vlaanderen

Pieter Vancoillie

14

Rederscentrale c.v.

Emiel Brouckaert

15

Rederscentrale c.v.

Sander Meyns

16

Rederscentrale c.v.

Marc Vieren

17

Visgro

Maarten du Bois

18

Vlaamse Visveiling nv

Sylvie Becaus

19

VLIZ

Matthias Sandra

20

VLIZ

Thomas Verleye

21

SALV

Koen Carels

22

SALV

Pieter De Graef

23

SALV

Wouter Vanacker

24

SALV

Esteban Torreblanca

Annex 2. Workshop visserij powerpoint.
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/20191023_WorkshopVisserij_presentatie_0.p
df

TWV
Technische Werkcommissie Visserij

20

