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Duurzame visserij = kruk met 3 poten 



Visserijbeheer: waar kennis van nodig? 

Biologie / 
ecologie 

Sociaal Economie 



In de praktijk... 

Voorkomen overbevissing 

Economische efficiëntie 



Trend: kennisbehoefte biologie / ecologie neemt 
toe 

Biologie / 
ecologie 

Sociaal Economie 

Voorkomen overbevissing 

Economische efficiëntie 

Reduceren impact op  
mariene milieu 



Maar...managen we vis? 



Of mensen? 



Waar hebben we dus (ook) kennis van nodig? 



                                                                                                                        
       Begrijpen 

Sociale aspecten visserijbeheer: 3 topics 

Gedrag van vissers 
De 

organisatie(vormen) 
van het beheer 

De sociale effecten 
van beheer 

De actoren Het systeem 



Gedrag van vissers 
De 

organisatie(vormen) 
van het beheer 

De sociale effecten 
van beheer 

Wat gebeurt daar nu mee? 

Vissers zijn 
rationaal 

handelende 
individuen 

Beheer = top 
down, micro-
management, 

controle is 
belangrijk 

Geen sociale 
doelen 

Correcties 
achteraf via de 

politiek 



Doelen van Visserijbeheer 

 Ecologie / biologie: 

● Geen overbevissing 

● Geen (zo min mogelijk ) negatieve impact op milieu 
(bodem / andere soorten) 

● ... 

 Economie:  

● efficiënt (winstgevendheid / concurrerend) 

 Sociaal... 

● Kunt pas doelen stellen als je weet wat de sociale 
aspecten zijn van de visserij die je waardevol vindt, of 
die cruciaal zijn (vb rol van vrouwen, familiebedrijven, 
kennis etc.) 



Waarom zijn er geen sociale doelen? 

1. Hoe moet het? 

● Probleem met data; hoe kwantificeren? Indicatoren? 

2. Logisch gevolg van wat centraal stond: 

● Overbevissing 

● Neo-liberale wind: economische efficiëntie 

3. Ze willen niet (complot theorie): kleine sector met grote 
bedrijven makkelijker te beheren 

4. Ze zijn zich niet bewust van de sociale waarde, context en 
relaties van de visserij (gemeenschappen) 

● = ook een probleem van data (wordt geen onderzoek 
naar gedaan, wordt het ze wel verteld door de visserij??) 

-> Resultaat: onvoorziene consequenties 

Symes & Phillipson 2009 



Sociale doelen visserijbeheer.... 

Symes & Phillipson 2009 

Wat is de waarde van visserij die    je wilt behouden? 



Canada case 



Canada case 

 Instelling EEZ & meer garnaal te vangen 
 Offshore garnalen vissen door buitenlandse vloten 
 Nu onder beheer Canada -> quotum 

● Lokale gemeenschappen mochten de quota beheren 
● Inkomsten geïnvesteerd in lokale economie 
● Eis dat garnalen daar aangeland en verwerkt 

moeten worden 
● Kustbewoners eerst recht op kustwateren (en op de 

vangsten) 
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Voorbeelden NL 

 ... 
Wat is de waarde van kleine (garnalen) visserijbedrijven? 
 Familiebedrijven of reders? 
 Kennis over de zee, techniek & gebieden 
 Hoe denken we over monocultuur vs diversiteit 
 Voedselzekerheid (wereld) <-> ‘onze’ vis 
Wat is de sociale waarde van zelf-limitering vangsten? 
 Divan vissers 
 Robotisering visserij 
Welk (sociaal) perspectief bieden we aan bemanning? 
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Conclusies 

Visserijsector 
meer stuur in 

handen 
 
 

(onderzoeks-
samenwerking & 
co-management) 

Meer sociaal 
wetenschappelijk 

onderzoek 
 
 
 

(interdisciplinair) 

Gaan nadenken 
over sociale 
doelen voor 

visserijbeheer 

Verhaal vertellen Data verzamelen Keuzes maken 



Dank! 

Marloes.kraan@wur.nl 
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