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De Vlaamse Langoustinevisserij: 
heropstart van een lucratieve visserij - 

4/05/2012 



GEMEENSCHAPPELIJK 
VISSERIJBELEID (GVB)  

COMMON FISHERIES POLICY FRAMEWORK (CFP) 

Zorgen voor gezonde visbestanden:  

Overbevissing en visserijregels  

Visserijakkoorden met landen buiten de EU  

Meerjarenplan voor bedreigde vissoorten  

Behoud van biodiversiteit  

Verkoop en verwerking van vis 
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EUROPEES VISSERIJFONDS = 
FINANCIERINGSINSTRUMENT 

 

 

 

 

 

 
» VideofragmentAs4 
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as4_langoustine/LR_As4.mp4


PLAATSELIJKE GROEP 

Voorzitter: gedeputeerde Naeyaert 

Ondervoorzitter: gedeputeerde Decorte 

Private actoren 

Gemeenten 

Andere overheden (VLIZ, ILVO, VDAB,…) 

Aangevuld met raadgevende instanties 
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Verantwoordelijk voor (o.a.): 

Het opmaken van de ontwikkelingsstrategie 

Het selecteren van projecten .  

 

 



PRINCIPES AS 4 

 

Lokale Publiek – Private  

 samenwerking (= Plaatselijke groep) 

Streekgebondenheid (~= strategie) 

Innovatie 

Samenwerken (tussen diverse schakels in 
de keten) 
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ONTWIKKELINGSSTRATEGIE 
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De toegevoegde waarde van een product 
verhogen: 

 

kostenbesparing door o.a. 

– Ketenverkorting 
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DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 
EEN PRODUCT VERHOGEN 
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kostenbesparing door o.a. 

– Ketenverkorting 

– Kwaliteitsverhoging (bvb techniek) 



 



DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 
EEN PRODUCT VERHOGEN 
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kostenbesparing door o.a. 

– Ketenverkorting 

– Kwaliteitsverhoging 

– Verbeteren van de marktpositionering  => OoLaVis 



Marketing Mix: de positionering op de markt van 
nieuwe vis(serij)producten met aandacht voor alle 
aspecten: 4 P’s product, plaats, prijs en promotie. 

 

OOLAVIS 
OOSTENDSE LANGOUSTINE VISSERIJ 



OOLAVIS - CONSUMENT 
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Consument / horeca 

Nationaal 

Internationaal 

 

 



 vangsttechniek 

 Behandeling aan 
boord 

 Aanlanden 
(levend, gekookt) 

 Groot, klein 

 Man, vrouw 

OOLAVIS – TECHNISCHE EN 

COMMERCIËLE VEREISTEN 

 Informeren 
(historiek, biologie 

 Kwaliteit 

 Verwerking 

 Divers acties 

 Distributie 

 Verwerking 

 



 

NORTHSEACHEFS & VISSERS 



vissers en chefs dichter bij elkaar brengen 
om de consument bewuster te maken over de rijkdom en 

verscheidenheid van vissoorten aangeland in Belgische 
havens 

Door eerst de perceptie van de consument te verbeteren, 
wordt een vraag naar die producten gecreëerd. Daardoor 
kan de waarde stijgen en zullen vissers uiteindelijk een 
extra bron van inkomsten hebben. 

op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor bestaande 
producten (bvb de levende garnaal) en naar nieuwe 
producten (bijvangst of producten die nu als restafval 
worden aanzien). 

NORTHSEACHEFS & VISSERS 



MEER INFO 

informatiemap 

 

www.west-vlaanderen.be/EVF  

 

secretariaat van de Plaatselijke Groep 
Stephanie Maes 

Provincie West-Vlaanderen - Dienst EEG 

Provinciaal Ankerpunt Kust 

Wandelaarskaai 7 (pakhuis 61) - B 8400 Oostende 

T. +32 (0)59 34 01 87 – F. +32 (0)59 34 21 31 

M. +32 (0)494 50 29 65 

E stephanie.maes@west-vlaanderen.be 
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