
 

Scenario-analyse voor een veerkrachtige visserij 
 

Bestaat de visserij in 2050 nog en hoe ziet de sector eruit? Bestaan er nog familiebedrijven? Gebruiken 
we nog fossiele brandstoffen? Moeten wild gevangen vis concurreren met vis uit een 3D-printer? Gaan 
we nog zelf vissen of besturen we drones die vis vangen?  

Deze en andere vragen werden opgeroepen op 1 april 2016, toen vissers, onderzoekers en 
sectorvertegenwoordigers in Den Haag met elkaar in discussie gingen over de hoe de visserij er in de 
toekomst uit zal zien en wat we nu moeten doen om toekomstbestendig te zijn.  

Scenario-analyse 
Als basis voor de discussie werden drie toekomstscenario’s1 geschetst. Deze toekomstscenario’s zijn 
geen voorspellingen van de toekomst, maar mogelijke scenario’s, ontwikkeld op basis van trends die zich 
nu voordoen. De drie geschetste scenario’s waren bovendien extreme scenario’s. Een discussie op basis 
van mogelijke, extreme toekomstscenario’s helpt om na 
te denken over hoe we het beste kunnen handelen 
wanneer deze omstandigheden zich voor doen. Ze zijn 
een gereedschap waarmee we ons kunnen voorbereiden 
op toekomstige situaties. Een voorbereiding op extreme 
toekomstige situaties maakt dat we veerkrachtig en 
flexibel zijn. Zo boekte Shell bijvoorbeeld grote winsten 
toen in 1973 de oliecrisis uitbrak omdat ze van te voren 
hadden bedacht hoe ze zouden handelen bij een 
oliecrisis. 

De huidige trends 
Huidige trends zeggen iets over hoe de toekomst er uit 
zou kunnen zien. Kader 1 toont de trends die de 
ontwikkelaars van de drie scenario’s observeren.  

Kader 1: Maatschappelijke uitdagingen: aanjagers voor verandering 

 

                                                 
1 De drie geschetste scenario’s zijn ontwikkeld voor de landbouw vanuit een Europese werkgroep AKIS 
door een groep onderzoekers. Onderzoekers van het LEI vertaalden de scenario’s voor deze bijeenkomst 
naar toekomstscenario’s voor de visserij. 
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De volgende drie scenario’s worden onderscheiden: High-tech, Zelforganisatie en Ineenstorging. 

Het High-tech scenario 
Een high-tech toekomst van de visserij kent grote internationale bedrijven die het midden- en 
kleinbedrijf hebben overgenomen. Beleid wordt gemaakt door kleine, internationale overheden die de 
grote internationale bedrijven faciliteren met inspraak van grote internationale NGO’s. Er wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van technologie in de visserij: zoals vissen zonder netten maar met drones, 
preciesievisserij zonder discards, elektrisch-aangedreven motoren in de schepen. Wild gevangen vis 
concurreert op de markt met vis uit een 3D printer en mariene biologen geven geen advies meer voor 
quota maar voor hoe het ecosysteem moet worden aangepast op de voedselbehoefte. 

Het zelforganisatiescenario 
Waar het hightech scenario zeer gecentraliseerd en gestandaardiseerd is, met grote internationale 
bedrijven en internationale overheden en zo veel mogelijk dezelfde manier van werken met veel 
technologie, is de wereld in het zelforganisatiescenario juist gedecentraliseerd en zeer divers. Er bestaan 
allerlei verschillende soorten visserijbedrijven die op verschillende manieren, volgens de lokale cultuur 
werken en die trots zijn op hun lokale gebruiken en gemeenschap. Visserijbeleid wordt gemaakt door 
regionale overheden die met elkaar samenwerken, centrale EU-instituties zijn zwak. Merken en 
certificering zijn belangrijk om vis uit verschillende regio’s te onderscheiden en op sociale media wordt 
het debat gevoerd over visvangst en visconsumptie. Technologie is belangrijk in dit scenario, maar 
kennis en ervaring van de visser nog meer. De zee wordt voor verschillende doelen gebruikt, zoals 
aquacultuur, windmolenparken op zee en wonen op het water, er ontstaan nieuwe businesmodellen die 
traditionele grote visserijbedrijven ondermijnen en ondernemers combineren visserij met andere 
activiteiten, bijvoorbeeld het vissen op plastic. 

Het Ineenstortingsscenario 
Waar de vorige twee scenario’s een redelijk stabiele toekomst voorzien, is de toekomst volgens het 
ineenstortingsscenario chaos. Er is politieke turbulentie die leidt tot het uiteenvallen van instituties en 
landen en de schuldenproblematiek escaleert, visserijbeleid heeft geen prioriteit meer. Er is een 
schaarste van vis en de vissoorten zijn veranderd door klimaatverandering. Mensen vissen zelf om te 
voorzien in hun voedselvoorziening en er wordt goedkope vis geïmporteerd uit hightech samenlevingen 
in Azië. Het leven is basaal en gericht op overleven.  

Discussie 
Vijf panelleden mochten in pitches van drie minuten reageren op de drie toekomstscenario’s. Welke 
toekomst verwachten zij? Welke toekomst wensen zij? En wat moet er gebeuren om dat te bereiken?  

Waarborgen van het familiebedrijf 
Het eerste panellid, zeevisser Klaas-
Jelle Koffeman springt in de bres voor 
het traditionele familiebedrijf. ‘Het 
zelforganiserend vermogen van een 
visserijbedrijf of van een hele sector is 
van wezenlijk belang wil het 
traditionele familiebedrijf nog 
bestaansrecht hebben,’ aldus 
Koffeman. Hij signaleert dat er 
momenteel vanaf de wal wordt 
geïnvesteerd in de familiebedrijven 
door investeringsbedrijven, 
pensioenfondsen en de visverwerkende 
industrie en hij vreest dat dit de 
familiebedrijven zal doen omvallen 
wanneer de investeringsbedrijven zich 
terug trekken bij tegenvallende winsten. Koffeman zoekt de oplossing in de zelforganisatie van 
familiebedrijven. Hij roept de bedrijven, en vooral de jonge generatie binnen deze bedrijven, op om hun 
krachten te bundelen en te gaan samenwerken, om coöperatief te denken en bijvoorbeeld zelf de 
verwerking van de vis in handen te nemen. 



Af van fossiele brandstoffen 
Panellid nummer twee, onderzoeker Bas Bolman van het LEI, hij voorziet een hightech toekomst, waarin 
schepen en heftrucks elektrisch worden aangedreven omdat we af zijn van fossiele brandstoffen, waarbij 
gevist wordt met behulp van robots en drones en waarbij quota niet periodiek, maar real time worden 
vastgesteld.  

Een toename aan activiteiten op de Noordzee 
Het derde panellid, Christien Absil van Stichting de Noordzee, voorziet dat er in de toekomst in 
toenemende mate ruimteclaims zullen zijn op de Noordzee, door bijvoorbeeld windmolenparken, 
natuurgebieden en zeewierkwekerijen. Zij voorziet dat in de toekomst mogelijk gevist zal worden op 
‘trawlersnelwegen’, vaste plekken waar met een frequentie gevist wordt die optimaal is voor de 
zeebodem en de platvisproductie. Verder voorziet Absil een toename van meer verschillende vissoorten 
wanneer er meer verschillende habitats gecreëerd worden en als gevolg daarvan een grotere diversiteit 
aan visserijen. Ze raadt aan te sturen op zelforganisatie van de visserij, een vermarkting van een 
diversiteit aan vissoorten en meer marktwaardering van lokale vis. Dat laatste kan volgens Absil 
bewerkstelligd worden door meer verbinding tot stand te brengen tussen Nederlandse consumenten en 
de Nederlandse visserij. 

Pas technologische innovaties toe in de visserij 
 ‘Als ergens iets al is uitgevonden, waarom kan je dat niet gebruiken in de visserij?’ aldus het vierde 
panellid, innovatiemanager Frans Veenstra. Hij observeert dat de huidige vloot gemiddeld vijfentwintig 
jaar oud is en dat deze aan vervanging toe is. Nu is daarom volgens Veenstra het moment om in 
innovatieve technologieën te investeren. Hij voorziet een toekomst waarin bijvoorbeeld iedere 
visserijcoöperatie een 3D-printer bezit die scheepsonderdelen kan printen. Deze onderdelen worden 
vervolgens door drones naar de schepen op zee gebracht. Voor een toekomstbestendige, 
maatschappelijk geaccepteerde 
visserij moet de visserij volgens 
Veenstra technologische innovaties 
toepassen uit andere sectoren - 
‘innovatie is niet eng’ – en er moet 
worden samengewerkt in 
multidisciplinaire teams – ‘wie niet 
kan delen kan ook niet 
vermenigvuldigen’. Dat kennis delen 
leidt tot meer kennis, ervaart 
Veenstra zelf in zijn werk als 
projectmanager van de MDV1, waar 
hij regelmatig wordt gebeld door 
toeleveranciers die nog beter 
oplossingen hebben om 
visserijschepen te verduurzamen. 

Breng het denkproces over de toekomst op gang 
Panellid nummer vijf, VisNed-directeur Pim Visser bevestigd nog eens de oproep van eerdere sprekers 
om een toekomstbestendige visserijsector te bewerkstelligen: pas tijdens de benodigde vlootvernieuwing 
de lessen toe die geleerd zijn tijdens de bouw van het MDV1 schip en zoek als familiebedrijven naar 
nieuwe samenwerkingsvormen. Dit laatste om te voorkomen dat een gebrek aan opvolging of grote 
financiële tegenslagen het familiebedrijf parten spelen. ‘Wat we nu moeten doen, is met elkaar het 
denkproces over hoe we naar de toekomst willen op gang brengen’ aldus de sectorvoorman. 
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