
Een initiatief 
van het 
Departement
Zeevisserij 
(CLO-DvZ), 
in samenwerking 
met de 
Stichting Duurzame 
Visserij-Ontwikkeling
(SDVO) 
en het Vlaams Instituut
voor de Zee 
(VLIZ)

Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32
B-8300 Knokke-Heist

Datum donderdag 17 maart 2005
van 9.00 tot 18.00 uur

Plaats Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32
B-8300 Knokke-Heist
Tel. +32-(0)50-63 04 30

Te bereiken (zie plannetje)

• auto Knokke-Heist bereikt u:
• Vanuit Antwerpen: 
via de expressweg N49 Antwerpen-Knokke 
• Vanuit Kortrijk/Brugge: 
via de expressweg Brugge-Zeebrugge 
(verlengde A17 Kortrijk-Brugge) 
+ rechts afslaan richting Knokke-Heist 
• Vanuit Brussel/Gent: 
via de E40 Brussel-Kust
Afrit Aalter richting Knokke-Heist 
Afrit Brugge richting Knokke-Heist 
• Vanuit Nederland:
Via Antwerpen 
Via Sluis-Aardenburg + rechts afslaan richting 
Knokke

• openbaar Op wandelafstand van het station Knokke-Heist 
vervoer (ca.10 minuten) 

Halte kusttram dichtst bij Cultureel Centrum 
ligt eveneens vlakbij het station 
(= meest oostelijke halte kusttram) 
Van hieruit plattegrond volgen

Inschrijving Met ingesloten antwoordkaart vóór 1 maart 
2005

Deelnamekosten De studiedag is kosteloos inclusief 
documentatie, koffie, lunch en receptie

Secretariaat Vlaams Instituut voor de Zee 
Vismijn Pakhuizen 45-52
B-8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
E-mail: info@vliz.be
http://www.vliz.be

Praktisch Studiedag

In het oog 
van de storm: 
de Vlaamse
zeevisserij
op de drempel 
van 
de21eeeuw

Donderdag 17 maart 2005
Cultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 Knokke-Heist

vorm: johan mahieu



Dagvoorzitter: 
Patric Jacobs,
voorzitter Wetenschappelijke Commissie VLIZ

09.00 Registratie van de deelnemers
09.45 Inleiding tot de studiedag 

Frank Redant (CLO Departement Zeevisserij)

Themasessie Juridische en milieugebonden aspecten
10.00 Stromingen in het juridisch denken over visserij en visserijbeheer 

Frank Maes (Maritiem Instituut, Universiteit Gent) 
10.20 Plaats van de visserij in een geïntegreerd marien beleid

Fanny Douvere, An Vanhulle en Frank Maes (Maritiem Instituut,
Universiteit Gent)
Kathy Belpaeme (Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer
van Kustgebieden) 

10.40 Milieu en visserij: nood aan een samenlevingscontract met
toekomstperspectieven 
Hans Polet, Ronald Fonteyne en Jochen Depestele
(CLO Departement Zeevisserij) 

11.00 Gevolgen van de visserij op de genetische diversiteit van visstocks
Filip Volckaert (Laboratorium voor Aquatische Ecologie,
Katholieke Universiteit Leuven)

11.20 Vragen en discussie 

12.00 Broodjeslunch 

Themasessie Het nieuwe Europese visserijbeleid
13.30 Hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Jacques Verborgh (Europese Commissie, Directoraat-Generaal
Visserij) 

13.50 Visserijadvies gebaseerd op een meersoortenbenadering: 
geen modegril maar bittere noodzaak
Willy Vanhee en Wim Demaré (CLO Departement Zeevisserij) 

14.10 Betere data voor betere beheersadviezen
Frank Redant en Wim Demaré (CLO Departement Zeevisserij)

14.30 Vragen en discussie 

15.00 Koffiepauze

Themasessie Beheersparticipatie, visie van de 
sector en de Vlaamse overheid

16.00 Verbeterd duurzaam visserijbeheer door nauwere samenwerking
tussen vissers, wetenschappers en andere belanghebbenden
Daan Delbare (CLO Departement Zeevisserij) 

16.20 Langetermijnvisie van de visserijsector 
Ivan Victor (Stichting Duurzame Visserij-Ontwikkeling)

16.40 Langetermijnvisie van de Vlaamse overheid inzake visserij en
visserijbeheer 
Johnny Demaiter (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid) 

17.00 Vragen en discussie

18.00 Receptie

De omstandigheden waarin het visserijbedrijf 
opereert, zijn de voorbije decennia ingrijpend veran-
derd. Was de visser pakweg vijftig jaar geleden nog
vrij om te vissen waar hij wilde en hoeveel hij wilde,

dan moet hij nu rekening houden met alsmaar meer en als-
maar strengere, beperkende maatregelen. 
Overbevissing als gevolg van het groeiend onevenwicht 
tussen vlootcapaciteit en vangstpotentieel, leidde tot de
instelling van vangstbeperkingen, gesloten gebieden en sei-
zoenen, en tal van technische maatregelen om de visbestan-
den tegen verdere uitputting te beschermen. Vangstquota,
beperkingen op het aantal vaartdagen, dagplafonds en
maaswijdtereglementeringen zijn inmiddels vaste elementen
geworden in de leefwereld van de zeevisser. 

Daarmee is de kous echter niet af. In de discussies
over de toekomst van de zeevisserij duiken diverse
nieuwe thema’s op, die vroeg of laat hun stempel
zullen drukken op het visserijgebeuren. Wereldwijd

worden visstocks niet langer aanzien als het exclusieve 
eigendom van de visser, maar als gemeenschappelijk goed,
waarvan de visser nog hooguit het gebruiksrecht heeft. 
De bezorgdheid om de impact van de visserij op het marie-
ne milieu en de biodiversiteit neemt toe, en daarmee ook
de roep om de visserij aan banden te leggen. De visserij is
niet langer de enige sector die aanspraak kan maken op
de kustwateren, maar moet deze wateren met een groeiend 
aantal andere gebruikers delen. Het Europese visserijbeleid
staat op een keerpunt, met de overgang naar een beheers-
systeem gebaseerd op een meer-soorten-benadering en met
meer inspraak voor de belanghebbenden via de Regionale
Adviesraden. 

Het is een hele uitdaging om de Vlaamse zeevisserij
door deze woelige wateren te loodsen en ervoor te
zorgen dat de sector ook in de komende decennia
leefbaar blijft. 

Er is dan ook dringend behoefte aan een brede maatschap-
pelijke discussie over de toekomst van de visserij, met
inbreng van alle betrokkenen. De studiedag ‘In het oog van
de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de
21e eeuw’ wil een inhoudelijke aanzet geven tot dit debat,
met een veelzijdig pakket informatie over de nieuwe stro-
mingen in het maatschappelijk, wetenschappelijk en politiek
denken over visserij en visserijbeheer. 

Programma


