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zz Het doel van de kenniskringen past bij de eerder
genoemde drieklapper.
zz Het eigenaarschap van de vraag of het probleem
ligt duidelijk bij de kenniskring zelf: de deelnemers
zetten zich hiervoor in door ten minste vier keer per
jaar samen te komen en gezamenlijk te werken aan
het welslagen van de kenniskring.
zz De ervaringen uit de kenniskringen zijn openbaar en
komen de gehele sector ten goede.

Actieve kenniskringen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Twinrigvisserij op langoustine en schol
Puls- en SumWingvisserij op platvis
Transitie in de zuidelijke Noordzee
Kustvisserij op harder en zeebaars
Staandwantvisserij op tong
Boomkorvisserij op platvis
Mosselkweek met MZI
IJsselmeervisserij
Garnalenvisserij
Flyshootvisserij
Binnenvisserij
Outrigvisserij
Oesterkweek

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Kenniskringen Visserij

zz Kees Taalz
LEI, onderdeel van Wageningen URz
Projectleider Kenniskringen Visserijz
(kees.taal@wur.nl)z
Tel. 070 3358170z
z

van, voor en door vissers

zz Wim Zaalminkz
LEI, onderdeel van Wageningen URz
Begeleider Kenniskringen Visserijz
(wim.zaalmink@wur.nl)z
Tel. 0320 293530z
z
z
zz Floor Quirijnsz
IMARES, onderdeel van Wageningen URz
Begeleider Kenniskringen Visserijz
(floor.quirijns@wur.nl)z
Tel. 0317 487190z
z
z
De ondersteuning van de Kenniskringen Visserij wordt gefinancierd door
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kenniskringen zijn groepen van vissers die met vragen aan de slag zijn gegaan. Sommige kenniskringen
willen fors brandstof besparen nu de olieprijzen de
pan uitvliegen. Ook zijn enkele kenniskringen betrokken bij een andere vermarkting van de vis. Andere
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Samenvattend

kenniskringen zoeken naar nieuwe kostenbesparende
vistechnieken. Bovenliggend doel is in alle gevallen
werken aan een duurzame visserij.

Visserijsector wil verduurzamen

Kenniskringen bundelen kennis

In ‘Vissen met Tegenwind’ heeft de sector aangegeven dat zij
verder wil verduurzamen en een beter economisch perspectief wil hebben voor de toekomst. Dat betekent op zoek gaan
naar alternatieven om tegen een lagere kostprijs betere visproducten te leveren en dat op een manier die rekening houdt
met eisen vanuit de maatschappij. Kortom de drieklapper:
kostenbesparing, opbrengstverhoging en vermindering van de
ecologische impact.

Kenniskringen zijn (studie-)groepen van vissers die zelf
uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben en
die gezamenlijk naar oplossingen zoeken. De kenniskringen
krijgen, onder begeleiding van LEI en IMARES, onderdelen
van Wageningen UR, ondersteuning bij de organisatie van
besprekingen, het leggen van contacten met andere
organisaties en het beantwoorden van kennisvragen over
duurzame visserij. De sector krijgt dus vrije toegang tot
de kennis en expertise van LEI en IMARES.
De kenniskringen houden zelf het roer in handen voor de
vragen die zij beantwoord willen zien en brengen daarbij
ook hun eigen kennis in.

Verduurzamen doe je samen!z

Wat levert een kenniskring op?z

Vooral de visserijsector, maar ook onderzoekinstellingen hebben veel (ervarings-)kennis over visbestanden, vistechnieken,
viskwaliteit, ecologie, economie en markt etc. Deze kennis is
hard nodig voor het vinden van oplossingen. Samenwerking
tussen vissers onderling, vissers met onderzoekers en vissers
met andere betrokken partijen in de keten en in de maatschappij is dus een vereiste om de sector optimaal te kunnen
verduurzamen en weer winstgevend te maken. Daarom ondersteunt het Ministerie van LNV de kenniskringen van vissers.

Een kenniskring is een project van, voor en door vissers,
die zelf op zoek zijn naar oplossingen. Het is dus geen
onderzoeksproject geleid door onderzoekers. Voor vissers
betekent een kenniskring samen met collega’s op zoek gaan
naar antwoorden en oplossingen. Bijvoorbeeld om tot andere
vistechnieken te komen, een andere vermarkting van de vis
te ontwikkelen, of om efficiënter gebruik van brandstof te
maken.
Vissers horen en leren van collega’s hoe zij zaken aanpakken
en wat zij zien aan (on-)mogelijkheden en oplossingen. Samen
met collega’s wordt kennis gedeeld. Kenniskringen kunnen
bovendien leiden tot nieuwe landelijke netwerken en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld NGO’s en ketenpartners.
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