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Woord Vooraf

VALDUVIS is een tool om de sociale, economische én ecologische duurzaamheid van de Vlaamse visserij op een
genuanceerde manier te bepalen. In VALDUVIS I werd door ILVO de methodologie ontwikkeld om
duurzaamheidsscores te berekenen tot op tripniveau. Vervolgens werden verschillende toepassingen voor
VALDUVIS geïdentificeerd: VALDUVIS als leerinstrument, VALDUVIS als monitoringstool en VALDUVIS als
informatietool. In VALDUVIS II werd het instrument verder in de praktijk getest.
Eerst en vooral werden de VALDUVIS-duurzaamheidsscores voor alle vistrips van de Vlaamse visserij in 2014
bepaald. Dit is een eerste stap in het gebruik van VALDUVIS als monitoringstool gekoppeld aan de doelstellingen
van Vistraject.
Verder werd het leerinstrument VALDUVIS ontwikkeld en in de praktijk getest in samenwerking met een viertal
pilootvaartuigen (Z 576, Z 483, Z 201 en Z 53). Deze reders werden geselecteerd op basis van hun reactie op
oproepen die tijdens het eerste VALDUVIS-project werden verspreid. Het testen gebeurde eerst op kleine schaal
(4 vaartuigen), zodat het onderzoeksteam op elk moment aangepaste (individuele) begeleiding kon voorzien.
Dit resulteerde in een wederzijds leerproces, waarbij reders inzicht verworven in de duurzaamheid van hun
visserijactiviteiten en de onderzoekers een betere kijk kregen op de keuzes en afwegingen die vissers moeten
maken op zee.
In het kader van traceerbaarheid werd het pilootvaartuig Z 483 uitgerust met het Catch Management-systeem
uitgerust met RFID-technologie. Dit is een eerste stap voorwaarts naar de implementatie van een state-of-theart traceersysteem voor de volledige Vlaamse visserij.
VALDUVIS.be werd op poten gezet met op deze website informatie over het VALDUVIS-traject, met daarin
geïntegreerd een module om (real-time) de duurzaamheid te berekenen. Via een login kan de reder zijn
duurzaamheidsscores raadplegen. Hij krijgt hierbij de keuze om zijn duurzaamheidsscores voor een enkele trip
te zien, of voor een selectie van trips, of voor een heel jaar. De scores kunnen worden weergegeven t.o.v.
verschillende referentiepunten (de hele vloot, de TBB-métier, het KVS, het GVS, etc.), afhankelijk van de voorkeur
van de reder.
Een belangrijke verwezenlijking binnen het VALDUVIS II-project is het wetenschappelijk valideren van de
methodologie. Deze werd in november 2015 gepubliceerd in de wetenschappelijke journal ‘Fisheries Research’.
Er is een groot enthousiasme om VALDUVIS verder te implementeren in het buitenland. Gevoed door de
interesse uit de buurlanden willen de onderzoekers van VALDUVIS het systeem opschalen voor gebruik in de
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Noordzeeregio. Hiervoor werd binnen VALDUVIS II gewerkt aan een projectaanvraag binnen het Interreg North
Sea Region Programme (VB): SUSTRAFISH.
Dit rapport is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het VALDUVIS-instrument en de resultaten van het
project. Dit rapport is geschreven voor een breed publiek. Wie geïnteresseerd is in meer technische details, kan
gerust contact met ons opnemen.

Wij wensen je alvast veel leesplezier!

Het VALDUVIS-team.

VALDUVIS II EINDRAPPORT
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2 Duurzaamheidsscores voor de Vlaamse visserij – 2014
Het project VALDUVIS I leverde de methodologie af om aan de hand van indicatoren de duurzaamheid van de
Vlaamse vloot te meten en zichtbaar te maken. Het VALDUVIS-team ging hiermee tijdens VALDUVIS II aan de
slag en berekende voor de volledige vloot de duurzaamheidsscores voor 2014.
De belangrijkste data voor het berekenen van de duurzaamheidsscores werden opgevraagd uit de SMARTFISHdatabank. Deze databank werd ontwikkeld op het ILVO en bevat alle logboekdata van de Vlaamse vaartuigen,
aangevuld met specifieke data afkomstig van de Dienst (bijv. boekhoudkundig uittreksel) en het Sociaal
Secretariaat. Om de duurzaamheidsscores voor de Vlaamse visserij voor 2014 te berekenen werden de relevante
data voor alle uitgevoerde vistrips door alle Vlaamse vaartuigen in het jaar 2014 opgevraagd.
In een volgende stap werden op basis van deze data de duurzaamheidsscores berekend. Voor meer informatie
betreft de precieze methodologie voor het bepalen van de scores verwijzen we naar het eindrapport van
VALDUVIS I.
Figuur 1 geeft de gemiddelde duurzaamheidsscores weer voor de Vlaamse vloot in 2014 gebaseerd op de
VALDUVIS-methodologie. VALDUVIS I ontwikkelde in totaal 14 verschillende indicatoren; 8 ecologische, 3 sociale
en 3 economische indicatoren. Op de VALDUVIS-duurzaamheidsster in Figuur 1 zijn niet voor alle indicatoren
scores berekend. Hiervoor zijn verschillende redenen:


Het gebruik van de indicator werd door de VALDUVIS-stuurgroep afgeraden.
Dit geldt voor de indicator ‘kwetsbaarheid’ en ‘visserij-inspanning’.



De indicatorscore kon niet worden berekend bij gebrek aan data
Dit geldt voor de indicator ‘aanpassingen duurzame visserij’ en ‘veiligheid’.



De indicatorscore werd nog niet berekend op moment van publicatie van de resultaten (27/10/2015)
Dit geldt voor de indicator ‘discards’, ‘dierenwelzijn’ en ‘financiële stabiliteit’.

In de volgende secties wordt elke indicator waarvoor een score werd berekend apart besproken.

6

VALDUVIS II EINDRAPPORT

Figuur 1: Gemiddelde duurzaamheidsscores voor de Vlaamse vloot in 2014 gebaseerd op de VALDUVIS-methodologie.

2.1

Indicator VISBESTAND

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 81 op 100 voor de indicator ‘visbestand’ (zie Figuur 1). Figuur 2
geeft de verdeling weer van het totaal aangeland volume door de Vlaamse visserij in 2014 over de verschillende
klassen van de indicator ‘visbestand’. Figuur 2 geeft de 10 belangrijkste combinaties ‘vissoort+vangstgebied’
weer voor de Vlaamse vloot in 2014 met de bijhorende klasse voor de indicator ‘visbestand’.
Doordat de Vlaamse visserij vooral vissoorten aanlandt die afkomstig zijn uit een gezond bestand is de
gemiddelde score voor de indicator ‘visbestand’ redelijk hoog. We spreken hier over schol in IVb, IVc en VIId en
tong in IVc.
Figuur 2 toont ons ook dat voor 27% van het totaal aangeland volume in 2014 geen indicatorscore beschikbaar
is. Hiervoor zijn twee verschillende redenen:

VALDUVIS II EINDRAPPORT
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1.

Type 1 ‘NA’: logboekdata zijn onvolledig om een specifieke stock aan de logboekentry toe te kennen.
Ofwel werd het vangstgebied niet gespecifieerd, ofwel werd de vissoort niet tot op speciesniveau
gedefinieerd. Het betreft hier 4% van het totaal aangeland volume in 2014.

2. Type 2 ‘No advice’: voor soorten waarvoor geen ICES-advies beschikbaar is, kan geen indicatorscore
worden berekend. Het betreft hier 23% van het totaal aangeland volume in 2014.
Figuur 2 toont ons dat grijze garnaal in IVc, Sint-Jacobsschelp en rode poon in VIId de belangrijkste soorten
zijn binnen de type 2-categorie.

Figuur 2: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse visserij in 2014 over de verschillende klassen van de indicator
‘visbestand’.
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Tabel 1: De 10 belangrijkste combinaties ‘vissoort+vangstgebied’ voor de Vlaamse vloot in 2014 met de bijhorende klasse voor de
indicator ‘visbestand’.

Klasse
indicator
‘visbestand
3
3
5
3
No advice
7
3
No advice
2
No advice

2.2

Soort

ICES
Division

Schol
Schol
Tong
Schol
Grijze garnaal
Kabeljauw
Tong
Sint-Jakobsschelp
Tongschar
Rode poon

IVb
IVc
VIId
VIId
IVc
IVb
IVc
VIId
IVb
VIId

Aandeel van het totaal
aangeland volume in
2014
22%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%

Indicator SEIZOEN

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 67 op 100 voor de indicator ‘seizoen’ (zie Figuur 1). Figuur 3 geeft
de verdeling weer van het totaal aangeland volume door de Vlaamse visserij in 2014 voor de indicator ‘seizoen’.
Voor het bepalen van de indicatorscore wordt beroep gedaan op een paaikalender (zie Figuur 4). Deze werd
tijdens VALDUVIS II gereviseerd door het ILVO-team.
Figuur 3 toont ons dat 32% en 64% van het totaal aangeland volume in 2014 respectievelijk binnen (rood) en
buiten (groen) het paaiseizoen werden opgevist. Voor 5% van het totaal aangeland volume in 2014 is er geen
indicatorscore beschikbaar. Hiervoor zijn twee verschillende redenen:
1.

Type 1 ‘N.A.’: de logboekdata vermelden de vissoort niet tot op speciesniveau. Hierdoor kan het correcte
paaiseizoen niet opgevraagd worden. Het betreft hier 4% van het totaal aangeland volume in 2014.

2. Type 2 ‘No score’: voor sommige vissoorten kon het ILVO-team nog geen paaiseizoen definiëren op
basis van wetenschappelijke literatuur. Het betreft hier 1% van het totaal aangeland volume in 2014.

VALDUVIS II EINDRAPPORT
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Figuur 3: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse vloot in 2014 voor de indicator ‘seizoen’.

Figuur 4: Paaikalender voor het bepalen van de score voor de indicator ‘seizoen’.
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2.3

Indicator VISSERIJDRUK

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 81 op 100 voor de indicator ‘visserijdruk’ (zie Figuur 1). Dit is exact
dezelfde score als deze voor de indicator ‘visbestand’. Deze twee indicatoren zijn immers nauw aan elkaar
gelinkt. De indicator ‘visserijdruk’ geeft als het ware de score van de indicator ‘visbestand’ voor alle vis die
‘bijgevangen’ wordt. Aangezien bij het berekenen van de gemiddelde score voor de Vlaamse vloot geen
onderscheid wordt gemaakt tussen bijvangst en doelsoort zijn deze twee indicatorscores identiek.

2.4

Indicator BODEMIMPACT

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 12 op 100 voor de indicator ‘bodemimpact’ (zie Figuur 1). Figuur 5
geeft de verdeling van de scores weer over de verschillende métiers die in 2014 door de Vlaamse vloot werden
toegepast. Deze figuur toont ons dat de redelijk lage gemiddelde score te wijten is aan het feit dat 77% van
onze aangeland vis gevangen wordt met een techniek die door de VALDUVIS-methodologie slechts een score 0
op 100 krijgt (d.i. TBB_DEF>=120 en TBB_DEF_70-99).

Figuur 5: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse vloot in 2014 voor de indicator ‘bodemimpact’.
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2.5

Indicator BRANDSTOFVERBRUIK

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 50 op 100 voor de indicator ‘brandstofverbruik’ (zie Figuur 1). Let
wel, het gaat hier over het type ‘op volume’. Voor het type ‘op besomming’ scoorde de Vlaamse vloot in 2014
gemiddeld 47 op 100.
Figuur 6 en Figuur 7 geven de verdeling van de indicatorscores weer voor het totaal aangeland volume in 2014
voor respectievelijk het type ‘op volume’ en het type ‘op besomming’. Het is van belang op te merken dat de
methodologie voor deze indicator stoelt op het principe van de interne benchmarking.
Voor 15% van het totaal aangeland volume in 2014 was het onmogelijk om een indicatorscore te berekenen
door het ontbreken van het boekhoudkundig uittreksel bij de Dienst van de betrokken rederijen.

Figuur 6: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse vloot in 2014 voor de indicator ‘brandstofverbruik’ type ‘op
volume’.

12

VALDUVIS II EINDRAPPORT

Figuur 7: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse vloot in 2014 voor de indicator ‘brandstofverbruik’ type ‘op
besomming’.

2.6

Indicator VERLONING

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 70 op 100 voor de indicator ‘verloning’ (zie Figuur 1). Figuur 8 geeft
de verdeling van de indicatorscores weer voor het totaal aangeland volume van de Vlaamse vloot in 2014.
Voor 3% van het totaal aangeland volume kunnen we geen score berekenen. Hiervoor zijn twee verschillende
redenen:
1.

Type 1 ‘No balance sheet’: De rederij heeft geen jaarrekening beschikbaar bij de Nationale Bank van
België. Dit is het geval voor de rederij die varen onder het statuut van BVBA of NV.

2. Type 2 ‘No score’: De jaarrekening is onvolledig waardoor de indicatorscore niet kon worden berekend.

VALDUVIS II EINDRAPPORT
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Figuur 8: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse vloot in 2014 voor de indicator ‘verloning’.

2.7

Indicator RENTABILITEIT

De Vlaamse vloot scoorde in 2014 gemiddeld 37 op 100 voor de indicator ‘rentabiliteit’ (zie Figuur 1). Figuur 9
geeft de verdeling van de indicatorscores weer voor het totaal aangeland volume van de Vlaamse vloot in 2014.
Voor 2% van het totaal aangeland volume kunnen we geen score berekenen. Hiervoor zijn twee verschillende
redenen:
1.

Type 1 ‘No balance sheet’: De rederij heeft geen jaarrekening beschikbaar bij de Nationale Bank van
België. Dit is het geval voor de rederij die varen onder het statuut van BVBA of NV.

2. Type 2 ‘No score’: De jaarrekening is onvolledig waardoor de indicatorscore niet kon worden berekend.
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Figuur 9: Verdeling van het totaal aangeland volume door de Vlaamse vloot in 2014 voor de indicator ‘rentabiliteit’.
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3 De VALDUVIS-pioniers
Een duidelijke opdracht binnen VALDUVIS II was actief zoveel mogelijk reders betrekken bij de verdere
ontwikkeling van het VALDUVIS-systeem. Het ILVO-team ontwikkelde het concept van de ‘VALDUVIS-pionier’ en
verspreidde in het informatieblad van de Rederscentrale een oproep (zie Figuur 10).

Figuur 10: Knipsel uit het artikel met een oproep naar alle reders om deel uit te maken van het VALDUVIS-pioniersteam (maart 2015).

Uiteindelijk hebben 4 reders zich aangemeld als zijnde geïnteresseerd in intensieve samenwerking met het ILVO.
Tabel 2 geeft een overzicht van de VALDUVIS-pioniers.
Tabel 2: Overzicht van de VALDUVIS-pioniers.

Reder

Vaartuig

Danny Vlietynck

Z 483

Benoit beernaert

Z 576

Steve Savels

Z 53

Job Schot

Z 201

De VALDUVIS-pioniers kwamen elk op een individuele sessie bij het ILVO over de vloer om hun VALDUVIS-scores
te bespreken. Daarnaast werd samen met het VALDUVIS-team nagegaan hoe de scores op korte- middellange
en lange termijn konden worden verbeterd. Figuur 11 geeft een foto-impressie weer van de verschillende
gesprekken met de VALDUVIS-pioniers.

De verslagen zijn vertrouwelijk en kunnen na toestemming van de reders opgevraagd worden
op het ILVO.
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Figuur 11: Foto-impressie van de verschillende gesprekken met de VALDUVIS-pioniers.
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4 Traceerbaarheid
Traceerbaarheid is belangrijk voor het juist berekenen en toekennen van de duurzaamheidsscores.
Traceerbaarheid bestaat uit twee aspecten. Het eerste aspect is de juistheid en betrouwbaarheid van de data
die nodig zijn om de indicatoren te berekenen, bijvoorbeeld het elektronisch logboek. Deze data worden
verzameld en gecontroleerd door de Dienst Zeevisserij. Het tweede aspect is de traceerbaarheid van het product
zelf, bijvoorbeeld een partij tong. Duurzaamheidsscores moeten te allen tijde gekoppeld blijven aan het
product. Dat wil zeggen dat er systemen moeten ontworpen worden om gegevens te koppelen aan een vis of
een drager, zoals een viskist. In het kader van VALDUVIS zet ILVO dan ook in op het optimaliseren van de
traceerbaarheid van Belgische vis.

4.1

GS1 Belgilux Vistraceerbaarheid Richtlijnen

ILVO maakte deel uit van de GS1 werkgroep ‘vistraceerbaarheid’. De bedoeling van het samenbrengen van deze
werkgroep was het ontwerpen van een handleiding met aanbevelingen over vistraceerbaarheid.
De GS1 Belgilux Vistraceerbaarheid Richtlijnen (zie Figuur 12) geven de gemeenschappelijke aanpak weer die
binnen GS1 Belgium & Luxembourg is ontwikkeld. Deze richtlijnen moeten belanghebbenden van de Belgiluxvisserij-industrie, voornamelijk binnen de Europese Unie, doen inzien hoe bedrijfspartners traceerbaarheid in
de gehele toeleveringsketen kunnen verzekeren door, aan de hand van GS1 standaarden, -oplossingen en –
diensten, te voldoen aan de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van vistraceerbaarheid. Bovendien
kunnen ze op dit document steunen om de nationale regelgevers bewuster te maken van het GS1 systeem.

Figuur 12: Knipsel uit de GS1 Belgilux Vistraceerbaarheid Richtlijnen.
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4.2

Catch Management Systeem met RFID-technologie

Naast het leveren van een bijdrage tijdens de ontwikkeling van de GS1 Vistraceerbaarheid Richtlijnen, werd ook
meer concreet naar een oplossing gezocht om de traceerbaarheid van onze vis te verbeteren. Hiervoor werd
een openbare aanbesteding op poten gezet om het pilootvaartuig Z 483 uit te rusten met het Catch
Management-systeem met RFID-technologie. (i.s.m. VCU Urk).
RFID (Radio Frequency Identification) is de technologie die door middel van radiogolven informatie kan opslaan
in daartoe voorziene tags (RFID-tags). In tegenstelling tot klassieke barcodes kan dit vanop een aantal meter
afstand. De Vlaamse Visveiling is op dit moment haar infrastructuur aan het moderniseren en neemt daarbij
ook RFID-technologie in gebruik. De (nieuwe) kleine kisten worden uitgerust met een RFID-tag waarop ook een
barcode, serienummer en QR-code staat geprint (zie Figuur 13). Op dit moment is het nog zoeken naar een
duurzame oplossing om ook de oude kisten te voorzien van een RFID-tag. Op de veilvloer zullen RFID-lezers
aanwezig zijn om viskisten uitgerust met RFID-tags in en uit te lezen. Op het moment dat een viskist de veiling
binnenkomt of buitengaat, wordt dit nauwkeurig geregistreerd. Zo weet de veiling op elk moment waar alle
kisten zich bevinden (in de veiling, op zee of zelfs bij verwerkers). Het Catch Management-systeem maakt gebruik
van deze RFID-tag om data te koppelen aan de vis in de kist (o.a. duurzaamheidsdata).
Het Catch Management-systeem is de toepassing aan boord die de visser in staat stelt om nauwkeurig de
vangsten te registreren. Op het moment dat een viskist afgewogen wordt, scant een RFID-lezer op de
weegschaal de RFID-tag op de viskist. Op deze manier wordt alle logboekdata (vangstgebied,
vangstsamenstelling, vistuig, etc.) gelinkt aan de tag. De meest accurate informatie reist mee met de vis naar
het vasteland.
Eens aangeland beschikt de visveiling over de mogelijkheid om de KIM-score (d.i. een kwaliteitsscore voor de
vis) en de VALDUVIS-score toe te voegen aan de tag. Elke viskoper kan dan in de veiling de data op de tag
opvragen. Dit kan door de RFID-tag uit te lezen met een RFID-lezer of door de cijfercode op de tag in te geven
op een online webplatform.
Op 4 december 2015 werd aan boord van de Z 483 het Catch Management-systeem met RFID-technologie
geïnstalleerd (zie Figuur 14). Op dit moment loopt nog steeds een testmethode van het nieuwe systeem om de
reder, schipper en bemanning aan boord te laten wennen aan de nieuwe manier van werken. De weegschaal
staat nu immers in het visreis i.p.v. op het dek. De eerste reacties waren alleszins al zeer positief.

VALDUVIS II EINDRAPPORT
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Figuur 13: RFID-tags op de nieuwe (kleine) viskisten van de Vlaamse Visveiling.

Figuur 14: Foto-impressie van de installatie van het Catch Management-systeem met RFID-technologie op de Z 483 (04/12/2015).
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5 VALDUVIS in de Noordzeeregio
Er is een groot enthousiasme om VALDUVIS verder te implementeren in het buitenland. Naast Belgische vissers
en visserijorganisaties hebben enkele Nederlandse en Duitse producentenorganisaties en garnaalvissers
interesse getoond om op een gelijkaardige manier duurzaamheid te bepalen en te communiceren.
Gevoed door de interesse uit de buurlanden willen de onderzoekers van VALDUVIS het systeem opschalen voor
gebruik in de Noordzeeregio. Hiervoor werd onlangs een projectaanvraag ingediend binnen het Interreg North
Sea Region Programme (VB): SUSTRAFISH. SUSTRAFISH staat voor ‘Stimulation of Sustainability and traceability
in North Sea Fisheries’. Figuur 15 geeft een overzicht van de verschillende partners betrokken bij het
SUSTRAFISH-projectvoorstel. Figuur 16 geeft een overzicht van de verschillende organisaties die het
SUSTRAFISH-project officieel steunen door het ondertekenen van de ‘letter of support’.
Op dit moment (03/2015) wordt het projectvoorstel onder de loep genomen door het Interreg-secretariaat in
Viborg, Denemarken. Hun advies wordt voorgesteld aan de stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de
lidstaten zetelen. Deze stuurgroep zal uiteindelijk beslissen of er financiering wordt vrijgemaakt voor het
uitvoeren van het SUSTRAFISH-project. Deze uitslag wordt verwacht in september 2016.
De

ambitie

van

het

project

is

om

een

gestandaardiseerd

systeem

te

ontwikkelen

voor

duurzaamheidsbeoordeling van visserijen in de Noordzeeregio. Hoewel we een internationaal systeem
ontwikkelen, wordt bij de implementatie in elk van de visserijen rekening gehouden met de lokale context. Dit
houdt in dat reeds genomen stappen niet zomaar overboord worden gegooid en dat aandachtig geluisterd
wordt naar de vragen rond duurzaamheid en vermarkting die uit de sector komen. Aan de hand van het
systeem zullen verschillende visserijen in de Noordzeeregio hun duurzaamheidsinspanningen kunnen staven
en vergelijken.

VALDUVIS II EINDRAPPORT
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Figuur 15: Overzicht van de partners binnen het SUSTRAFISH-consortium.

Figuur 16: Overzicht van de verschillende organisaties die het SUSTRAFISH-project officieel steunen.
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6 De VALDUVIS-website
Binnen VALDUVIS II werd belang gehecht aan het optimaal communiceren van het project, haar doelstellingen
en resultaten naar de verschillende belanghebbenden, met in het bijzonder de reders en vissers.
Om een grotere herkenbaarheid voor VALDUVIS te creëren werd eerst en vooral een aantrekkelijk logo
ontworpen. Op dit moment zijn er twee verschillende varianten van het logo beschikbaar, waarbij de voorkeur
wordt gegeven aan de eerste variant (zie Figuur 17). Naargelang het gebruik van het logo kan het in de toekomst
ook gewenst blijken de tweede variant te gebruiken (bijv. logo op visverpakking).

Figuur 17: VALDUVIS-logo variant 1 (links) en variant 2 (rechts).

In tweede instantie werd de website VALDUVIS.be ontwikkeld. Figuur 18 geeft de homepage van deze webpagina
weer. De VALDUVIS-website heeft een waaier van mogelijkheden voor verschillende doelgroepen:
•

Algemene informatie over VALDUVIS voor het brede publiek.

•

Uitgebreide en gedetailleerde informatie over de VALDUVIS-methodologie voor de gebruikers van
het systeem.

•

Jaarlijkse duurzaamheidsscores van de Vlaamse vloot voor de visserijsector.

•

Online berekeningsmodule speciaal voor reders/vissers om (real-time) de duurzaamheid van hun
vistrip/vaartuig te raadplegen.

•

e.a.

Op dit moment staat de website nog niet online. Op de laatste stuurgroep is men tot consensus gekomen dat
de website enkel online wordt geplaatst nadat de reders persoonlijk van het bestaan op de hoogte werden
gebracht en een demo-sessie werd gehouden om de reders/vissers kennis te laten maken met de online
berekeningsmodule.
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Figuur 18: Screenschot van de homepage van VALDUVIS.be

Figuur 19: Screenschot van het beveiligd ‘Mijn VALDUVIS’-gedeelte op VALDUVIS.be
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6.1

De online berekeningsmodule

De online berekeningsmodule is een toepassing op de VALDUVIS-website die elke geregistreerde de mogelijkheid
biedt om de VALDUVIS-duurzaamheidsscores te raadplegen tot op tripniveau. Een login om toegang te
verkrijgen tot deze beveiligde sectie van de website kan op het ILVO worden aangevraagd (zie Figuur 19) . De
VALDUVIS-stuurgroep bepaalt welke gebruikers toegang kunnen krijgen tot deze module. Uiteraard wordt er
gewaakt over de confidentialiteit van de data. Reders krijgen enkel de scores van hun eigen vaartuig te zien.
Figuur 20 geeft de flow weer van de verschillende stappen die men dient te doorlopen in berekeningsmodule
om uiteindelijk tot de weergave te komen van de duurzaamheidsscores.
•

STAP 1: Selectie van het vaartuig

Selecteer het vaartuig waarvan je de duurzaamheidsscores wil raadplegen. Alle vaartuigen van de Vlaamse vloot
kunnen worden geselecteerd.
•

STAP 2: Selectie van de periode

De ‘trip return dates’ van de verschillende vistrips staan in de kalender aangeduid m.b.v. een oranje cirkel.
Default wordt de laatste vistrip die in het systeem werd opgeladen geselecteerd. Je kan ook ‘periode’ aanvinken
waardoor je zelf het begin en het einde van de periode waarvoor je de scores wilt bepalen kan selecteren.
•

STAP 3: Overzicht van de geselecteerde vistrips

Er verschijnt een overzicht van de vistrips die in stap 2 werden geselecteerd. In deze stap is het mogelijk deze
vistrips te controleren en/of vistrips te verwijderen uit de selectie.
•

STAP 4: Weergave van de VALDUVIS-duurzaamheidsster

De VALDUVIS-duurzaamheidsster verschijnt. De referentiewaarden (rode lijn) kunnen aangepast worden
naargelang de behoefte. Het luik ‘meer details’ geeft een gedetailleerd scorebeeld van de indicatoren
‘visbestand’ en ‘seizoen’ en een overzicht van de vangstsamenstelling.
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Figuur 20: Weergave van de flow die doorlopen wordt bij het raadplegen van de VALDUVIS-berekeningsmodule
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7 Wetenschappelijk validatie
Om de gedragen van de VALDUVIS-methodologie te creëren binnen de internationale wetenschappelijke wereld
werd de VALDUVIS-methodlogie gepubliceerd in ‘Fisheries Research’ (zie Figuur 21). Hierdoor bereiken we
onderzoekers en onderzoeksinstellingen buiten België. Zo is er (naast de interesse vanuit de Noordzee-regio
binnen SUSTRAFISH) onder andere al interesse vanuit Finland, Zuid-Afrika en Canada om samen met het ILVO
de mogelijkheden te exploreren voor een soortgelijk systeem in hun eigen visserijsector. Figuur 18: Screenschot
van de homepage van VALDUVIS.be

Figuur 21: Knipsel op www.sciencedirect.com met vermelding van de VALDUVIS-paper.

De volledige VALDUVIS-paper is terug te vinden in de Annex.
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8 Communicatie
Het VALDUVIS-team heeft gedurende de hele projectduur ingezet op communicatie op verschillende fronten
om het project zichtbaarheid te geven en de gedragenheid te vergroten.
Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende communicatie-initiatieven.
Tabel 1: Overzicht van de communicatie-initiatieven tijdens het VALDUVIS II-project.

COMMUNICATIE-INITIATIEVEN
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VALDUVIS, a new way of assessing and communicating the
sustainability of fishing activities
Pitch presentation
VLIZ Marine Scientist day
12/02/2015 – Brugge, VIVES

Lezing



Pilootproject VALDUVIS zoekt pioniers!
Rederscentrale – maart 2015

Artikel



VALDUVIS, duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse visserij
VISAKTUA – april 2015

Artikel



Gastles Hogeschool Gent, departement BIOT
‘Duurzame vis’
13/05/2015 – Oostende, ILVO

Lezing



Stuurgroep I
20/05/2015 – Oostende, ILVO

Overleg



Stuurgroep II
27/10/2015 – Oostende, VLIZ

Overleg



VALDUVIS: An innovative approach to assess the sustainability of
fishing activities
A1 paper in Fisheries Research
Online op 11/2015

Artikel



VALDUVIS: a new way of assessing the sustainability of fishing
activities
Oral presentation
ICES Annual Science Conference
21-25/09/2015 – Kopenhagen, Denemarken

Lezing



Gastles Universiteit Gent, EMBC fisheries
‘Sustainably caught fish’
12/11/2015 – Oostende, ILVO

Lezing
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De VALDUVIS-duurzaamheidsster
Vlaamse Visgids 2015

Artikel



Promofilmpje ‘VALDUVIS’
https://www.youtube.com/watch?v=HLBUTMbxbi0

Filmpje



Filmpje
Promofilmpje ‘Axis 4 in Belgium’
https://www.youtube.com/watch?v=xPp1zvAQGJg&feature=youtu.be



@VALDUVIS
Twitter-account

Web



www.valduvis.be
website

Web



STUURGROEP III
25/03/2016 – Oostende, ILVO

Overleg

Daarnaast blijft het VALDUVIS-team inzetten op het verspreiden van VALDUVIS via de sociale media. De
VALDUVIS-twitter account, opgezet tijdens het VALDUVIS I-project is nog steeds in gebruik en wordt met
nieuwtjes aangevuld (zie Figuur 22).

Figuur 22: Afbeelding van de VALDUVIS-twitter account.
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Via het programma Videoscribe werd ook een aantrekkelijk VALDUVIS-filmpje gemaakt. Het VALDUVIS-filmpje
legt in niet meer dan 5 minuten de essentie van VALDUVIS uit. Dit filmpje werd voorgesteld op de VLIZ Young
Marine Scientists’ Day 2015 en sleepte de “best oral award” in de wacht. Het filmpje kan op youtube bekeken
worden via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=HLBUTMbxbi0 (zie Figuur 23).

Figuur 23: Screenschot van het VALDUVIS-filmpje op youtube.com.

Volgende communicatie-output kan teruggevonden worden in de Annex:
•

Agenda, presentatie en verslag Stuurgroep 1

•

Agenda, presentatie en verslag Stuurgroep 2

•

Agenda, presentatie en verslag Stuurgroep 3

•

Artikel ‘Pilootproject VALDUVIS zoekt pioniers!’

•

Artikel ‘VALDUVIS, duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse visserij’

•

A1-paper ‘VALDUVIS: An innovative approach to assess the sustainability of fishing
activities’’

30

•

Artikel ‘De VALDUVIS-duurzaamheidsster’

•

Abstract VLIZ YMSD 2015
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9 Inhoudstafel Annex
Hieronder wordt de inhoudstafel van de Annex weergegeven. Er werd geopteerd om de Annex niet standaard
af te drukken met het eindrapport. Een digitale versie of hardcopy van de Annex kan op het ILVO worden
aangevraagd.

9.1

Rapportering stuurgroepen
•

Agenda, presentatie en verslag Stuurgroep 1

•

Agenda, presentatie en verslag Stuurgroep 2

•

Agenda, presentatie en verslag Stuurgroep 3

9.2

Communicatie-output
•

Artikel ‘Pilootproject VALDUVIS zoekt pioniers!’

•

Artikel ‘VALDUVIS, duurzaamheidsbarometer voor de Vlaamse visserij’

•

A1-paper ‘VALDUVIS: An innovative approach to assess the sustainability of fishing activities’’

•

Artikel ‘De VALDUVIS-duurzaamheidsster’

•

Abstract VLIZ YMSD 2015

De Annex is op te vragen bij het VALDUVIS-team.
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Contact
Arne Kinds, Wetenschappelijk onderzoeker
Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek
Dier
Ankerstraat 1
8400 Oostende
T +32 59 56 98 26
arne.kinds@ilvo.vlaanderen.be
Kim Sys, Wetenschappelijk onderzoeker
Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek
Dier
Ankerstraat 1
8400 Oostende
T +32 59 56 98 54
Kim.sys@ilvo.vlaanderen.be

Burgemeester Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke – België
T +32 9 272 25 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be
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