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Kenniskringen Visserij

 Samenwerking tussen vissers, wetenschap

en andere stakeholders

 Vragen over economische en ecologische

verduurzaming van de visserij

 Dus zowel technische onderwerpen als 

ondernemerschap

 Markt en keten levert veel vragen op

 Nu landelijke en regionale kenniskringen actief



Kenniskringen Visserij: vogelvlucht

 Enkele voorbeelden afgelopen jaren

 Consumenten acceptatie van vis (Marleen Onwezen)

 Voorbeeld van een nieuw keteninitiatief: North Sea Chefs 
(Marieke Verweij)

Vragen, geïnteresseerd? Na afloop bij de informatie hoek 
en tijdens de receptie



Keurmerken



Familiebedrijven



Bedrijfsopvolging



Nieuwe impulsen garnalen visserij
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Zeebaars



Zeebaars animatie

Klik hier voor youtube filmpje:

https://youtu.be/tTKuaXgYEvQ

https://youtu.be/tTKuaXgYEvQ
https://youtu.be/tTKuaXgYEvQ
https://youtu.be/tTKuaXgYEvQ


Duurzaamheid, communicatie en veiligheid



Meerwaarde voor vis



Bootcamp De Nieuwe Visserij

 Een leertraject

• voor ondernemers en hun 
partners uit de Visserij

• die in korte tijd een fikse 
duurzaamheidslag willen 
maken op het eigen bedrijf.

 Een ambitie

• Verduurzamen op meer dan
één terrein tegelijk

 Een reisgezelschap

• 7 vissers gaan op zoek naar 

de juiste vragen en naar 

passende oplossingen.

 Intensief!

• 4 x 2 dagen in een periode 

van 8 weken.



Vissers met lef gezocht!

Heeft u ideeën over andere, nieuwe manieren voor de 

visserij? Weet u welke richting u met uw bedrijf op wilt, 

maar lukt het nog niet om concrete stappen te zetten? Wilt 

u uw bedrijf ontwikkelen op een manier die goed is voor u, 

uw sector, de omgeving en de markt?

Dan bent u op zoek naar uw manier van “De Nieuwe 

Visserij” en zijn wij op zoek naar u!
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6 verschillende ideeën



6 verschillende ideeën



6 verschillende ideeën



6 verschillende ideeën



6 verschillende ideeën



6 verschillende ideeën



Ervaringen bootcamp en kenniskringen
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Klik voor youtube filmpje: 

https://youtu.be/yD0yq4TqHTM

https://youtu.be/yD0yq4TqHTM
https://youtu.be/yD0yq4TqHTM
https://youtu.be/yD0yq4TqHTM


Volg ons op:

www.kenniskringvisserij.nl

Europese Visserijfonds – investering 
in duurzame visserij

http://www.kenniskringvisserij.nl/

