
Gebiedstafel Kust en Deltawateren  

 

VISSERIJ 

Inclusief: Visserij, schaal-en schelpdieren P 

Huidige situatie 

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp?  Wat gaat er nu goed of juist niet goed? 

 

 Kortetermijnvisie 

 Druk in het water: recreatie en toerisme en visserij lopen door elkaar 

 Economische positie vissers niet altijd goed 

 Belangrijk voor Zeeuwse identiteit 

 Schaal- en schelpdieren zijn belangrijk toeristisch product 

 Nu al minder vissen, kreeften en mosselen in de Oosterschelde (o.a. oesterboorder, herpesvirus, etc.). Bescherming nodig? 

 Waterkwaliteit Grevelingen 

 Aquacultuur neemt toe 

 Aandacht pulskorvisserij 

 Monitoring visbestanden kan beter 

 Cultuurhistorie: verhalen en dialecten van vissers vroeger 

 Visserijmuseum Breskens 

 Maritieme Archeologie: scheepstypen, behoud en restauratie 

 Valt uiteen in deelsectoren: 

Zee en kust 

Pulsverbod 

Aanlandplicht 

Infrastructuur 

Brexit 

 

  Oesterweek 

 Ziekten en plagen 

 

 Mosselkweek 

 Convenant WZ loopt af in 2020 

 

 Binnenvisserij 

 Transitieplan kreeft 

 Beperkingen paling 

 

 Sportvisserij 

 Grote economische spinoff 

  

 

Belangrijke 

bronnen 

Rapporten, websites, 

databases, 

kaartbeelden, namen 

experts. 

 

 
Waterdunen 
Deltaprogramma   

Visie Natuurbeleving 

Trends & Ontwikkelingen 

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?  

 

 Toename toerisme 

 Minder bedrijfsopvolgers 

 Klimaatverandering leidt tot toename bacteriën en exoten 

 Zeespiegelstijging leidt tot verlies mosselpercelen 

 Visserij meer buiten deltawateren; voor de kust koppeling met Veilige Delta 2050 

 Viskweek op land 

 Innovatieve visteelten 

 Link met toerisme: visserij als beleving extra inkomstenbron 

 Minder vissen Westerschelde door troebel water door baggeren  

 Getijdenwater nodig in Grevelingen 

 Inzetten op kleinschalige / traditionele visserij 

 Kustlaboratorium Waterdunen 

 Brexit: effecten voor de visserij? 

 Algen en zeewier: consumptie en biomassa 

 Vismigratie stimuleren 

 Oesters telen op ‘tafeltjes’: effecten op natuur en recreatie 

 Leegvissen zee? 

 MZI’s zijn aan het uitbreiden (binnenwateren en voordelta) 

 Klimaatverandering 

 leidt tot stijgende zeespiegel en hogere watertemperatuur. Dit zal leiden tot wijziging van vispopulaties (vertrek bestaande soorten in onze regio en komst nieuwe soorten). 

Mogelijk ingrijpende gevolgen voor voedselpiramide. 

 stijging watertemperatuur levert risico op voor introductie exoten.  

 Demografische ontwikkelingen 

Belangrijke 

bronnen 

Rapporten, websites, 

databases, 

kaartbeelden, namen 

experts. 

 

 

Visie Natuurbeleving 

provincie Zeeland 

http://www.waterdunen.com/
https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/wat-is-het-deltaprogramma
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAp62Z9p3jAhWGJ1AKHRlrD_cQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zeeland.nl%2Fdigitaalarchief%2FZEE1600330&usg=AOvVaw2nq0KGHb5QkKlapqiYdc9M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtv7Sh9qTjAhWBJlAKHXg6CRUQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zeeland.nl%2Fdigitaalarchief%2FZEE1600330&usg=AOvVaw2nq0KGHb5QkKlapqiYdc9M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtv7Sh9qTjAhWBJlAKHXg6CRUQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zeeland.nl%2Fdigitaalarchief%2FZEE1600330&usg=AOvVaw2nq0KGHb5QkKlapqiYdc9M


  groei wereldbevolking leidt tot stijgende vraag naar (eiwitrijk) voedsel  kans! 

  vergrijzing bevolking leidt tot meer vrije tijd  potentie sportvisserij. 

 Maatschappelijke trend stelt eisen aan duurzaamheid productie. 
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VISSERIJ 

Inclusief: Visserij, schaal-en schelpdieren P 

Ambitie 2050 

Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?  

 

 Visserij vindt plaats in balans met andere gebruiksfuncties 

 Meer keek van vis op land; goed landschappelijk ingepast 

 Algenkweek op land 

 Wierkweek (in balans met andere functies) 

 

 

 

 

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 

 

 Nieuw materieel 

 Oude en huidige schepen zijn cultureel erfgoed 

 Nieuw systeem Zuidwestelijke Delta heeft gevolgen voor mogelijkheden voor de visserij 

 

 

 

 

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?  

 

 

 

 

 

 

 

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema? 

 

 Transitie visserij verschilt per deltawater 

 

 

 

 

Raakvlak met andere visietrajecten 

Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?  

 

 Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 

 Herijking Deltaprogramma 

 Natura 2000 

 

 

 

Opstellers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam 

Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 



Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Meedenkers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 
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Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 
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Organisatie: 

Naam: 
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