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Bezoekers, of het nu dagjesmensen zijn of mensen die blijven overnachten, kun-

nen worden beschouwd als een aanvullende markt. Ze komen met geld op zak 

en zijn vaak van plan om dat uit te geven voor een leuk dagje uit. Verantwoord 

toerisme wil zeggen dat toerisme een middel is om een plaats aantrekkelijker 

te maken als woonplaats, want een aantrekkelijke woonplaats is meestal ook 

aantrekkelijk om te bezoeken. In een tijd waarin bewoners van stedelijke ge-

bieden steeds meer op afstand komen te staan van het land en de zee, waarin 

steeds minder mensen iets afweten van de visserij of het boerenbedrijf of er 

ervaring mee hebben uit de eerste hand, worden landbouw en visserij iets ex-

otisch, iets romantisch – anders  ervaren.

De groei van de beleveniseconomie, van themarestaurants en actieve vakan-

ties, weerspiegelt de vraag van de consument naar ‘authentiek’ en naar ‘andere’ 

ervaringen. Deze algemene trend bij de consument heeft ook gevolgen voor 

het toerisme; omdat bezoekers op zoek zijn naar authentieke lokale ervaringen, 

wordt ‘besef van plaats’ steeds belangrijker. Zo zijn er in Hastings, naast de vis-

sersboten die vanaf het strand te water worden gelaten, nu ook visbars, viscafés 

en visrestaurants en viert de nostalgie hoogtij in de hoofdstraat. In de Old Town, 

het oude gedeelte van de stad, is steeds meer sprake van een coherent ‘besef 

van plaats’. Dit trekt bezoekers en drijft de waarde van het vastgoed op; nieuwe 

bewoners verdringen de oude, er worden nieuwe investeringen gedaan en de 

plaats verandert van karakter.

Bij verantwoord toerisme gaat het er om dat het toerisme meer oplevert voor de 

plaatselijke bevolking en voor bezoekers. Het gaat er om dat door samenwerking 

het positieve effect van het toerisme zo groot mogelijk is en het negatieve zo 

klein mogelijk. Het gaat er om door het toerisme en door gebruik te maken van 

toerisme te komen tot duurzame ontwikkeling,in plaats van te worden gebruikt 

door het toerisme. In plattelandsgebieden en aan zee bestaat het risico dat 

nieuwkomers traditionele werkgemeenschappen verdringen. Een evenwichtige 

duurzame ontwikkeling vereist dat alle belanghebbenden samenwerken – de 

plaatselijke bevolking, het bedrijfsleven, ontwikkelaars en de plaatselijke over-

heid. Zij moeten vormgeven aan een toekomst die kansen biedt voor iedereen, 

waar iedereen van profiteert, waarin conflicten worden aangepakt en gemini-

maliseerd. Daarbij is weloverwogen en kundig bestuur essentieel, wil men het 

toerisme gebruiken om recht te doen aan alle verschillende belangen.

Overal in Europa hebben we gezien hoe boeren en vissers hun bedrijfsvoer-

ing ontwikkelden om meer waarde te halen uit hun oogst, hetzij verbouwd, 

hetzij gevangen. De bruto toegevoegde waarde die plaatselijk door de producent 

wordt gegenereerd, is groter als de boer of visser de gehele detailhandelswaarde 

ontvangt, omdat hij rechtstreeks kan verkopen aan de eindgebruiker (bewoners 

of bezoekers). Vissers die hun product verkopen op de kade en boerderijwinkels 

genereren een grotere waarde voor de producent; die wordt zelfs nog groter 

als er extra waarde wordt toegevoegd in de keuken of het restaurant. Toeristen 

en dagjesmensen zorgen voor een significante extra markt; zij zijn gebrand op 

nieuwe ervaringen, die verschillen van wat hen in de hoofdstraat wordt aange-

boden. Bezoekers en toeristen die snakken naar nieuwe smaken en een ‘besef 

van plaats’ creëren kansen voor boeren en vissers om meer waarde te halen uit 

hun opbrengst en om op lokaal niveau duurzame economische ontwikkelingen 

tot stand te brengen.

Professor Harold Goodwin

Professor Harold Goodwin
Centre for Responsible Tourism, Manchester 

Metropolitan University & International 

Centre for Responsible Tourism 

Voo rwoo rd
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Inleiding

Wat is de uitdaging?  

Na de wereldwijde economische recessie zijn de Europese landen op zoek naar manieren om de 

economie te stimuleren en te komen tot een duurzame toekomst. Europese prioriteiten zijn 

onder andere hoge werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie. Om dit te bereik-

en, beraadslaagt de EU over haar Europa 2020-groeistrategie en stellen alle lidstaten hun eigen 

landelijke doelen. In het gebied rond het Kanaal en de zuidelijke Noordzee wordt veel gesproken 

over de mogelijkheden van blauwe groei en de betekenis van de maritieme economie. Veel kustp-

laatsen en plattelandsgebieden hebben behoefte aan nieuwe kansen, om een duurzame gemeen-

schapsontwikkeling tot stand te brengen die tegelijkertijd de economische groei stimuleert met 

oog voor het milieu. Deze route naar welvarende gemeenschappen en een gezond milieu voltrekt 

zich tegen de achtergrond van een toenemende globalisering. Een wereld die onderling verbonden 

is, brengt veel uitdagingen met zich mee, maar ook veel kansen. Oudere industriële economieën 

passen zich aan; nieuwe kansen doen zich voor bij de ontwikkeling van een postindustriële econo-

mie en samenleving. Toerisme en recreatie zijn belangrijke elementen in deze opkomende sociale 

ruimte. 

Het gevaar bestaat echter dat oude industriële activiteiten die niet langer levensvatbaar zijn, 

worden vervangen door een economie op basis van recreatie en toerisme die niet authentiek is 

en geen rekening houdt met de behoeften en ambities van de lokale gemeenschap. De uitdag-

ing is te bedenken hoe toerisme en recreatie zij aan zij kunnen bestaan naast tradi-

tionele sectoren, om nieuwe economische kansen te creëren, maar tegelijkertijd het 

rijke agrarische en kusterfgoed te behouden dat mede vormgeeft aan onze steden en 

ons landschap. Door kustvisserij, landbouw en verantwoord toerisme te combineren, scheppen 

we nieuwe manieren om een duurzame toekomst tot stand te brengen voor traditionele sectoren. 

Plaatsen kunnen hieraan hun identiteit ontlenen en tevens nieuwe toeristische en recreatieve er-

varingen bieden.
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Wat  is TourFish?
Om inzicht te krijgen in de kansen die het combineren van visserij, voedsel en 

verantwoord toerisme zou kunnen creëren, werd het TourFish-cluster in het leven geroepen 

(TourFish staat voor Tourism for Inshore Fishing, Food and Sustainability – toerisme voor 

kustvisserij, voedsel en duurzaamheid). In TourFish worden de expertise en ervarin-

gen samengevoegd van twee door INTERREG IV A Zeeën gefinancierde projecten, 

GIFS (Geografie van kustvisserij en duurzaamheid) en Fish & Chips, samen met 

die van andere partners, waaronder Sidmouth Trawlers, Nausicaa en 

Festival L’Homme et la Mer in Guilvinec. 

Eén hoofddoel was aan te tonen dat de activiteiten en ervaring van alle partners konden worden gecombineerd onder de 

paraplu van verantwoord toerisme, om zo nieuwe kansen te zoeken in de voedsel- en visserijsector voor de duurzame 

ontwikkeling van gemeenschappen. Een rode draad in het werk van TourFish is het nadenken over de wijze waarop de 

productie, bereiding en consumptie van voedsel kunnen bijdragen tot nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling. 

foto: Vince Bevan
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TourFish bouwt voort op het werk dat al gedaan is door GIFS en Fish & 

Chips door drie belangrijke vragen te onderzoeken:

1. Hoe kan de combinatie van voedsel, visserij en verantwoord toerisme plaatsen 

aantrekkelijker maken om in te wonen en te bezoeken? 

2. Waarin verschilt verantwoord toerisme van gewoon toerisme als het gaat om 

voedsel en visserij?

3. Welke praktische kansen passen binnen het concept verantwoord toerisme? 

Tijdens een conferentie in Hastings (Engeland) onderzochten de TourFish-part-

ners hoe hun ervaringen en expertise konden worden gecombineerd om deze 

vragen te beantwoorden. De partners onderzochten met name de volgende 

onderwerpen: 

• stimuleren van ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie in regio’s door 

regio-branding; 

• ontwikkeling van innovatieve culinaire voorlichtingspakketten voor de visserij-/ 

agrofoodsector;

• besef van plaats en nieuwe economische kansen voor de visserij- en agro-

foodsector;

• economische kansen voor voedsel en visserij door recreatie en toerisme;

• het belang van erfgoed en stads- en dorpsvernieuwing voor duurzame ge-

meenschapsontwikkeling met betrekking tot visserij en voedsel;

• het vissersleven en de relatie daarvan met duurzame ontwikkeling en verant-

woord toerisme.

De lessen die zijn geleerd, de 

gedeelde ervaringen en de ini-

tiatieven voor verantwoord to-

erisme die bovenkwamen in 

het TourFish-cluster, worden 

samengebracht in deze publica-

tie. We nemen u mee op reis, 

van het historische vissersstadje 

Arnemuiden in Zeeland (Neder-

land) via de groentetuinen van 

Europa in Midden-West-Vlaan-

deren (België) naar het nationaal 

oceaancentrum Nausicaa in Bou-

logne (Frankrijk) en over het wa-

ter naar Engeland, waar de viss-

ersgemeenschappen Hastings en 

Sidmouth kennis en ervaringen 

uitwisselen en hun vissersvloot 

boven aan de agenda voor plaat-

selijke vernieuwing zetten. 

foto: ZLTO

foto: Vince Bevan
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Onder leiding van de Universiteit van Greenwich combineert TourFish (Toerisme voor kustvisserij, 
voedsel en duurzaamheid) twee bestaande projecten in het kader van INTERREG IV A Zeeën: GIFS 
en Fish & Chips, om duurzaam agrofood, visserij en verantwoord toerisme te bevorderen in de 
regio’s die grenzen aan het Kanaal en de zuidelijke Noordzee. Naast de partners van GIFS en Fish & 
Chips verwelkomt TourFish twee extra partners: Nausicaa (het nationaal Zeecentrum in Boulogne-
sur-Mer) en Sidmouth Trawlers (Devon, Verenigd Koninkrijk) en een geassocieerde partner, het 
Festival L’Homme et la Mer in Guilvinec (Frankrijk).

HOOFDSTUK  1

Voordelen van 
grensoverschrijdende 

samenwerking

foto: Sin Bozkurt
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Universiteit van Greenwich

Universiteit van Brighton

Sidmouth Trawlers

Gemeente Middelburg

Miummm Huis van de Voeding

Nausicaa

Festival ‘L’Homme 
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Figuur 1: De TourFish-partnerinstituten 
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Geografie van kustvisserij en 
duurzaamheid (GIFS)

TourFish-partners 
vanuit het GIFS-
project:
Universiteit van Greenwich, VK

Universiteit van Brighton, VK

Gemeente Middelburg, 

Nederland

Vis kookdemonstratie op het TourFish evenement in Hastings, juni 2014. foto: Sin Bozkurt

GIFS heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de sociaal-economische 

en culturele betekenis van de kustvisserij, om betere informatie te kun-

nen verschaffen ten behoeve van het visserijbeleid, stads- en dorpsver-

nieuwing aan de kust en duurzame gemeenschapsontwikkeling, door:

• beproefde optimale werkmethoden voor het bestuur van kustregio’s en voor 

de zeevisserij in kaart te brengen;

• de sociale en culturele waarde van plaatsen en gemeenschappen te onder-

zoeken;

• de economische voordelen van de kustvisserij te waarderen;

• inzicht te krijgen in de standpunten van burgers door te luisteren naar de 

‘stem van de gemeenschap’;

• een momentopname te maken van het vissersleven aan het begin van de 

21e eeuw.

www.gifsproject.eu
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TourFish-partners 
vanuit het Fish & 
Chips-project:
Vlaams Huis van de Voeding, 

België

South East Food Group 

Partnerschap, VK

Fish & Chips
‘Fish & Chips’ is een duurzaam netwerk 

van zes voedselregio’s die grenzen aan 

de Noordzee en het Kanaal: Midden-

West-Vlaanderen, de provincie Ant-

werpen, Meetjesland (een streek in 

het noorden van Oost-Vlaanderen) 

in België, Zeeland/Brabantse Wal in 

Nederland, Zuidoost-Engeland en het 

graafschap Somerset in het VK. Deze 

voedselregio’s werken samen aan 

economische ontwikkeling, het ver-

groten van de concurrentiekracht en 

het uitbreiden van innovatie bij agro-

food-bedrijven in de projectregio’s, 

door:

• het stimuleren van innovatie in 

producten en product-marktcom-

binaties (PMC’s);

• het versterken van ondernemers 

en netwerken;

• het aanboren van nieuwe mark-

ten.

www.projectfishandchips.eu

foto: Sin Bozkurt
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Grensoverschrijdende samenwerking
Grensoverschrijdend en interdisciplinair werken is een uitdaging, maar biedt part-

ners ook een waardevolle kans voor het uitwisselen van ervaringen en kennis, een 

kruisbestuiving van ideeën. Dankzij financiering door het INTERREG IV A Zeeën-

programma kwamen partners uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België bij 

elkaar onder de vlag van TourFish, om te onderzoeken hoe agrofood, visserij 

en verantwoord toerisme samen nieuwe kansen kunnen scheppen voor duur-

zame ontwikkeling in onze kustplaatsen en ons landschap.

Uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen vond plaats tijdens twee part-

nervergaderingen en een internationale conferentie op 23-24 juni 2014 in 

Hastings. Het samenwerkingsverband heeft geleid tot een aantal resultaten, 

die in dit hoofdstuk worden beschreven. Ook waren er resultaten die ver-

der gaan dan het partnerschap. Tijdens het TourFish-evenement ontstonden 

nieuwe netwerken en kansen; enkele daarvan worden beschreven in de getui-

genissen van deelnemers.

“Een bijzonder 
interessante, levendige 
en goed georganiseerde 
bijeenkomt, die FARNET 
waardevolle contacten 
opleverde met de 
belanghebbenden van 
TourFish/GIFS en de 
visserijgemeenschap 
in Hastings. Ook 
waarderen we de 
publiciteit voor 
de publicaties van 
FARNET, en de FLAG 
van Hastings zijn 
we dankbaar voor 
het tonen van hun 
projecten, werk 
en ervaring in de 
verschillende stadia 
van het evenement... @
Serge_at_FARNET”

Serge Gomes da Silva,  
FARNET-ondersteuningsteam

Dames van de vrouwendenktank van Arnemuiden in klederdracht op het TourFish 
evenement in Hastings, juni 2014.

foto: Sin Bozkurt

Andere TourFish-partners en geassocieerde 
partners:
Sidmouth Trawlers, VK; Nausicaa, Frankrijk; Festival ‘L’Homme et la Mer’, 

Le Guilvinec, Frankrijk.

Meer informatie over deze partners is te vinden in bijlage 1.
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• Festival L’Homme et la

 

Mer: Experience of 
tourism for fisheries and 
regeneration 

Toegevoegde waarde
Overkoepelend thema bij toegevoegde waarde: 
nadenken over de manier waarop alle partners 
kunnen bijdragen aan het concept verantwoord 
toerisme
• Inzicht in regio-branding/goedkope distributie
 van regionale producten voor visserij /agrofood

• Ontwikkelen van innovatieve culinaire/
 educatieve pakketten voor visserij/agrofood

• Inzicht in verband tussen duurzaamheid en
 voedselproductie

• Besef van plaats en nieuwe economische
 kansen voor visserij en agrofood

• Inzicht in economische kansen voor voedsel
 en visserij door recreatie en toerisme

• Inzicht in het belang van erfgoed en 
 revitalisering voor duurzame gemeenschap-
 sontwikkeling, zoals toegepast bij visserij en
 voedsel

• Inzicht in het leven als visser en de relatie 
 leggen met duurzame ontwikkeling en 
 verantwoord toerisme

GIFS (Geografie van 
kustvisserij en du-

urzaamheid)
• Besef van plaats
• Educatie en visserij
• Cultureel erfgoed, revitalisering,
 visserij
• Bestuur en visserij

Fish & Chips
• Lage kosten voor distributie 
 van regionale producten
• Innovatieve culinaire/educatieve
 pakketten met groente en fruit 
 voor scholen
• ‘Local catch’-app
• Visserijnetwerk in
 Zuidoost-Engeland

Geassocieerde 
partners

• Festival L’Homme et la Mer:
 ervaring van toerisme voor
 visserij en revitalisering

Nausicaa
Werk van Mr. Goodfish, duurzaam-

heid van visserij van vangst tot 
bord, duurzame consumptie in de 

productieketen

Sidmouth Trawlers
Ervaring met leven in de visserij-

sector en de ontwikkeling van 
nieuwe innovatieve ideeën voor 

stadsvernieuwing

Figuur 2: Toegevoegde waarde van het TourFish-partnerschap

Een van de grootste uitdagingen was 

misschien wel de samenwerking tus-

sen instituten die actief zijn in de ver-

schillende sectoren van agrofood en 

visserij. Een van de eerste vragen die 

we onszelf stelden, was: is er gelegen-

heid om kennis uit te wisselen, kunnen 

de sectoren iets van elkaar leren? De 

agrofood-sector en de visserij zijn wel-

iswaar beide voedselproducent, maar 

hebben te maken met heel verschil-

lende beleidsagenda’s en geografische 

omstandigheden. 

“Ik was aangenaam verrast door de kansen 
die werden gecreëerd tijdens de TourFish-
conferentie en door de kwaliteit van de 
sprekers. Vooral door de vissersvrouw, die me 
ontroerde met haar levensverhaal. Ze moeten 
echt vechten om een goede prijs te krijgen 
voor hun geweldige product. De kustvisserij is 
inderdaad de meest logische en ecologische vorm 
van visserij en voedsel. Helaas zijn we eraan 
gewend geraakt dat alles altijd verkrijgbaar is. 
Het is onze verantwoordelijkheid (samen met 
alle belanghebbenden) om de detailhandel er 
actief van te overtuigen dat ze milieuvriendelijke 
vis van onze eigen kusten moeten verkopen. 
Niet alleen de bazen, maar ook de werknemers 
moeten overtuigd worden. Een van de problemen 
is dat jongeren niet in de visserijsector willen 
werken.”
Luc Vis, vishandelaar, Oostende, België 

fo
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 De belangrijkste kwesties waren: 

• Kunnen de bewezen ervaringen 

met regio-branding en produc-

tontwikkeling in de agrofood-

sector als voorbeeld dienen voor 

de visserijsector? 

• Zijn de plaatsgebonden, maar 

zeer gerichte en succesvolle ac-

ties in kleinschalige vissersge-

meenschappen met betrekking 

tot herkomst (etiketteren, la-

belen etc.) en de diversificatie 

van activiteiten nuttig voor de 

agrofood-sector en andere vis-

sersgemeenschappen? 

• Is er gelegenheid voor het 

ontwikkelen van producten en 

activiteiten in het kader van ve-

rantwoord toerisme waar ook 

de plaatselijke boeren- en viss-

ersgemeenschap van profiteert?  

De allesomvattende vraag van de 

TourFish-partners hierbij was: kun-

nen nieuwe verantwoorde toeris-

tische producten/ervaringen worden 

ontworpen die rekening houden met 

de plaatselijke/regionale agrofood- 

en visserijsector en de gemeenschap 

waarvan ze deel uitmaken, en deze 

ook steunen? Hiertoe moesten er-

varingen worden uitgewisseld door 

de agrofood- en de visserijsector 

uit verschillende regio’s binnen het 

TourFish-gebied, zowel over kansen 

als over hindernissen.

Onder leiding van de Universiteit 

van Greenwich werd de eerste stap 

gezet. Er werd onderzocht welke 

expertise en ervaring elk van de 

partners kon inbrengen en in kaart 

gebracht tot welke synergie het 

TourFish-partnerschap zou kunnen 

leiden. Figuur 2 laat zien hoe de ge-

“Door TourFish konden 
we op positieve wijze 
kennis uitwisselen met 
Sidmouth Trawlers. 
Zij hielpen ons de 
balans op te maken en 
na te denken over de 
vooruitgang die we tot 
dusverre hebben 

geboekt, als stad en als vloot, bij het promoten 
van duurzame vis en onze duurzame visserij-
identiteit. Door het evenement zelf hebben 
we nieuwe contacten gelegd met veel oude en 
nieuwe plaatselijke leveranciers in Hastings 
en Sussex, die geloven in lokale duurzame 
producten. Ze waren zo vriendelijk ons te 
steunen bij het ontwikkelen van de culturele 
visserijwijk met een uniek aanbod van toerisme 
rond educatie, voedsel en festivals en met onze 
duurzame vissersvloot als middelpunt.”
Yasmin Ornsby, Hastings Fishermen’s Protection Society, 
Hastings, Engeland

combineerde kennis van de partners 

bijdroeg tot het algemene thema, 

verantwoord toerisme. Daarnaast 

werkte de Universiteit van Greenwich 

nauw samen met de Universiteit van 

Brighton bij het organiseren van het 

TourFish-evenement in Hastings, 

zodat dit evenement de ervaringen 

en kennis van de partners zo goed 

mogelijk zou weerspiegelen. Deze 

betrokkenheid bij elkaar was belan-

grijk voor de samenwerking en voor 

het succesvol overbrengen van de 

boodschap tijdens het evenement. 

Het TourFish-evenement vond plaats 

in de visserswijk van Hastings; een 

goede kans om het werk van deze 

andere, duurzame visserij, onder-

deel van een bredere duurzame 

kustgemeenschap, te laten zien.

Door TourFish ontstond er een posi-

tief samenwerkingsverband tussen 

Sidmouth Trawlers, Hastings Fish-

ermen’s Protection Society (HFPS) 

en de Universiteit van Brighton. Dit 

kwam tot stand door verkennende 

bezoeken aan Sidmouth en Hastings 

en bijeenkomsten met raadsleden en 

belanghebbenden uit de gemeensc-

hap. Met behulp van het raamwerk 

voor verantwoord toerisme van de 

Universiteit van Greenwich werden 

de onderlinge verbanden onder-

zocht tussen een opkomende markt 

voor verantwoord toerisme en de 

door de vissersgemeenschap geïni-

tieerde stads- en dorpsvernieuwing 

(zie hoofdstuk 3). Er werden ervar-

ingen uitgewisseld met betrekking 

tot de problemen en kansen die zich 

voordeden bij culturele vernieuwing-

sprojecten gebaseerd op de plaat-

selijke gemeenschap, plaatselijk 

voedsel en het plaatselijke milieu. 

Daardoor ontstond meer inzicht in 

de mogelijkheden om verantwoord 

toerisme aan te bieden op de ver-

photo: Sin Bozkurt



2 Seas Magazine Page 15

educatie kan spelen voor verant-

woord toerisme. Belanghebbenden 

die verantwoordelijk zijn voor het 

AEP-aanbod in Hastings hebben het 

AEP-model van de TourFish-partners 

al ontvangen, zodat het ten volle kan 

worden benut voor deze opkomende 

verantwoorde vakantiebestemming. 

De uitgangspunten van alternatieve 

educatie en vernieuwing vanuit de 

gemeenschap werden aanvanke-

lijk in kaart gebracht in de GIFS-

casestudy in Hastings. Het was 

echter de kennisuitwisseling tussen 

de TourFish-partners die leidde tot 

het ontwikkelen van overdraagbare 

praktijkmodellen, waarbij bestaande 

uitgangspunten werden verfijnd en 

gekoppeld aan verantwoord toer-

isme.

schillende locaties. Voortbouwend 

op TourFish ontwikkelt de Univer-

siteit van Brighton samen met de 

HFPS een praktisch toeristisch prod-

uct in de vorm van een verantwoord 

vakantiearrangement in Hastings, 

en een plaatselijk netwerk van du-

urzame producenten. Verder zijn de 

uitgangspunten voor verantwoord 

toerisme waarop TourFish berust, 

verwerkt tot een instructiedocument 

dat is uitgereikt aan leidinggevenden 

van de gemeente Hastings zodat ze 

als leidraad kunnen dienen voor het 

volgende stadium van de culturele 

vernieuwing van de visserswijk.

In Sidmouth leidde de samenwerk-

ing met TourFish – in het bijzonder 

een informele controle van de stads-

vernieuwing door de Universiteit van 

Brighton en de HFPS – tot plannen 

vanuit de gemeenschap voor de 

renovatie van de Sidmouth Drill Hall. 

Gezamenlijk werd een meer samen-

hangend document geschreven rond 

de bestaande activa en activiteiten. 

Dit dient nu als onderbouwing bij be-

leidsmakers, financiers en de plaat-

selijke overheid voor meer door de 

gemeenschap geïnitieerde renovatie 

rondom de Drill Hall in de toekomst.

Een van de belangrijkste thema’s 

voor TourFish en het TourFish-even-

ement was het vergroten van het 

aanbod aan verantwoord toerisme 

door het ontwikkelen van een al-

ternatief educatieprogramma (AEP) 

op basis van duurzame voeding (zie 

hoofdstuk 5). Door te putten uit 

ideeën en ervaringen van door de 

visserij-/landbouw-/agrofood-sector 

geïnitieerde alternatieve educatie (in 

Hastings, Frankrijk en Vlaanderen) 

kregen we meer inzicht in de inte-

grale en mogelijk transformatieve 

rol die deze innovatieve vorm van 

“We hebben echt genoten van de TourFish-
conferentie in Hastings. Ten eerste waren 
we verrast hoeveel de vissers uit Hastings en 
wij, vissers uit Arnemuiden, gemeen hebben. 
Ten tweede leerden we hoe we ons verleden 
kunnen gebruiken om nieuwe marktkansen 
te creëren. Mijn complimenten voor uw 
uitstekende projectteam, dat alles zo perfect 
heeft georganiseerd.”
Lieven Kusse, gepensioneerd visser en nettenmaker uit 
Arnemuiden, Nederland 

“Ik was ontzettend blij dat ik als chef-
kok mocht deelnemen aan het TourFish-
evenement. Mijn eerste indruk kreeg ik ’s 
morgens tijdens de culinaire demonstratie 
van mijn Britse collega, die perfect aansloot 
bij mijn eigen demonstratie, hoewel hij toch 
totaal anders was. De sfeer was warm en 
vriendelijk. Ik heb heel goede herinneringen 
aan deze ervaring.”

Bruno Matignon, chef-kok en culinair adviseur, Bretagne, 
Frankrijk (lid van de delegatie uit Finistère, samengesteld door 
de Universiteit van Brest/AMURE namens TourFish)

foto: Sin Bozkurt
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Tijdens het TourFish-evenement kwa-

men belanghebbenden uit de ge-

meenschap, vertegenwoordigers van 

de plaatselijke overheid, TourFish-

partners en anderen uit verschil-

lende landen en regio’s bij elkaar. 

Ze wisselden ervaringen en ideeën 

uit, netwerkten en gingen toekom-

stige samenwerkingsverbanden aan. 

Hier kwamen belanghebbenden bij 

elkaar die anders niet zouden heb-

ben samengewerkt. Een voorbeeld is 

de Arnemuidse trui, die dankzij het 

TourFish-evenement nu ook te koop 

wordt aangeboden op het Hastings-

festival in november 2014. Zo wordt 

er een nieuwe markt aangeboord 

voor dit op het visserijerfgoed geïn-

spireerde product, wat getuigt van 

handelsgeest. In de ‘Classroom on the 

Coast’ (het ‘klaslokaal aan de kust’) 

in Hastings werden demonstraties 

vis fileren en vis bereiden gegeven. 

Dit inspireerde zowel het Huis van de 

Voeding als Sidmouth Trawlers tot het 

opzetten van een eigen educatief cen-

trum.

Zowel het GIFS-project als het Fish 

& Chips-project profiteerde van de 

uitwisseling van best practices en ex-

pertise door de partners. Daarbij lag 

de nadruk op het concept verantwoord 

toerisme in verband met agrofood en 

visserij. Voor de meeste partners was 

dit concept nieuw, maar het uitwissel-

en van ideeën en ervaringen leidde tot 

een verkenning van nieuwe methoden 

voor door de gemeenschap geïni-

tieerde ontwikkelingen. Het TourFish-

evenement en de samenwerking tus-

sen partners en belanghebbenden 

uit de gemeenschap vormen slechts 

het startpunt van een reis. Maar het 

gesprek is begonnen, ideeën worden 

uitgewisseld en toekomstige partner-

schappen gevormd, om toe te werken 

naar een visie waarin onze kust- en 

plattelandsgemeenschappen in 2020 

levendiger, meer onderling ver-

bonden, welvarender en duurzamer 

zijn – aantrekkelijker om te wonen en 

te bezoeken.

“We waren heel erg verrast door de geweldige 
reacties op ons persoonlijke verhaal en onze 
presentatie. We realiseren ons allemaal dat we 
iets kunnen betekenen en dat ook echt doen op de 
plek waar we wonen. Onze dank gaat ook uit naar 
de universiteiten van Greenwich en Brighton. Door 
TourFish boden ze ons deze geweldige kans en 
ervaring, waarop we nu verder willen bouwen.

Ook zijn we Yasmin, Phil en de Hastings Fishermen’s Protection Society 
dankbaar voor hun warme welkom. We hebben zo veel gemeen en we 
hadden zo veel om over te praten. We hopen dat we hierop verder kunnen 
bouwen. De visserij is een andere manier van leven; waar ter wereld je 
ook komt, het is overal hetzelfde. Er is verbondenheid en solidariteit in de 
vissersgemeenschap, gedeelde kennis die je alleen kunt leren als je zelf 
zo’n leven leidt. Het is goed dat TourFish laat zien hoe belangrijk het is om 
mensen hierover voor te lichten.”

Mary, Kay en Mark Bagwell, Sidmouth Trawlers, Devon, Engeland

foto: Sin Bozkurt
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HOOFDSTUK  2

Verantwoord 

toerisme en 

duurzame 

ontwikkeling

Bij TourFish gaat het erom na te denken over de rol die voedsel speelt bij initiatieven voor 
de duurzame ontwikkeling van verantwoord toerisme.  

Daarbij gaat het om vier stadia: productie, verwerking, bereiding en consumptie. Al deze stadia zijn van belang voor 

verantwoord toerisme en duurzame ontwikkeling (figuur 3). 

Met de gecombineerde expertise van GIFS, Fish & Chips en de andere projectpartners werd onderzocht wat verantwoord 

toerisme zou kunnen betekenen als het wordt toegepast op voedsel en visserij. De TourFish-conferentie en deze publicatie 

zijn het resultaat van die synergie. Door het delen van expertise konden we de categorieën in figuur 3 verder detailleren 

en in een context plaatsen.  
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Wat is duurzame ontwikkeling?
De wortels van het begrip duurzame ontwikkeling liggen in de jaren zestig, toen er belangstelling ontstond voor milieuvraa-

gstukken. Door publicaties als Silent Spring van Rachel Carson ging men nadenken over de invloed van de mens op het 

milieu. Langzamerhand werd het bewustzijn groter en ging men zich realiseren dat het milieu niet los gezien kon worden 

van de economie en de maatschappij. Dit thema kwam aan de orde op de Top van Rio de Janeiro in 1992, en vervolgens 

doken termen als ‘de basistriplet’ en ‘people, planet, profit’ op voor het aanduiden van de verbondenheid tussen milieu, 

maatschappij en economie. Deze ideeën worden vaak weergegeven in elkaar overlappende cirkels (figuur 4).

Figuur 3: Het verband tussen voedsel en verantwoord toerisme.

Kansen voor verantwoord toerisme
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foto: Vincent Kint
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De term duurzame ontwikkeling 

won aan kracht op de mondiale be-

leidsagenda door het rapport van de 

commissie-Brundtland uit 1987, Our 

Common Future (Onze gezamenlijke 

toekomst), waarin de vaak geciteerde 

definitie van duurzame ontwikkeling 

werd gegeven: ‘een ontwikkeling die 

tegemoetkomt aan de noden van het 

heden, zonder de mogelijkheden van 

toekomstige generaties om in hun 

behoeften te voorzien in het gedrang 

te brengen’ [1]. 

De agenda voor duurzame ontwik-

keling had veel invloed op het land-

bouw- en visserijbeleid door de zorg 

die bestond over de duurzaamheid 

van productie en vangst, verwerking 

en distributie van voedsel. In de land-

bouw zijn talloze duurzaamheidsnor-

men en certificatiesystemen (bv. 

biologisch, fair trade etc.) geïntrodu-

ceerd, om duurzaamheidsdoelen te 

bereiken en de consument te voor-

zien van heldere informatie over de 

herkomst, zodat hij een gefundeerde 

keus kan maken. 

In de visserij, waar volgens rapporten 

85% van de mondiale commerciële 

visbestanden ofwel volledig geëx-

ploiteerd is, ofwel overbevist, uitge-

put of aan het herstellen [2], staat de 

ecologische pijler van duurzaamheid 

in het middelpunt van de aandacht. 

Er komt echter ook steeds meer be-

hoefte aan expliciet sociale doelstel-

lingen naast ecologische en econo-

mische, om in de toekomst te komen 

tot een duurzaam visserijbeheer [3].

Als men nadenkt over het belang van 

voedsel, visserij en verantwoord to-

erisme voor duurzame ontwikkeling, 

moeten de onderlinge verbanden tus-

sen deze verschillende dimensies niet 

worden vergeten. We hielden deze 

dan ook in gedachten bij het onder-

zoeken van mogelijke nieuwe kansen. 

Figuur 4: De dimensies van duurzame ontwikkeling.

DUURZAME 
ONTWIKKELING

Economische 
duurzaamheid

Sociale  
duurzaamheid

Een duurzaam  
milieu

foto: Vince Bevan
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Rond 1990 werd echter duidelijk dat 

toerisme ook problemen veroorzaakt. 

Er zijn verscheidene initiatieven gewe-

est om die aan te pakken. Met termen 

als ‘duurzaam toerisme’ en ‘verant-

woord toerisme’ wordt de toeristische 

sector uitgedaagd zijn activiteiten 

onder de loep te nemen en zich op 

een meer duurzame manier te ontwik-

kelen. TourFish gebruikt het begrip 

verantwoord toerisme om na te den-

ken over de potentiële synergie tussen 

visserij, voedsel en duurzame ontwik-

keling. De verklaring van Kaapstad uit 

2002 [5] over verantwoord toerisme 

werd gebruikt als uitgangspunt.

Verantwoord toerisme:

• minimaliseert negatieve ecologis-

che, sociale en culturele effecten;

• genereert grotere economische 

voordelen voor de lokale bevolking 

en vergroot het welzijn van de gast-

gemeenschap door het verbeteren 

van arbeidsomstandigheden en de 

toegankelijkheid van de sector;

• betrekt de lokale bevolking bij 

besluiten die invloed hebben op hun 

leven en kansen;

• levert een positieve bijdrage aan het 

behoud van natuurlijk en cultureel 

erfgoed en van de diversiteit in de 

wereld;

• biedt toeristen aangenamere ervar-

ingen door meer zinvolle contacten 

met de lokale bevolking en een 

groter inzicht in lokale culturele en 

ecologische onderwerpen;

• biedt toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking en achtergestel-

de groepen;

• houdt rekening met verschillende 

culturen, zodat er respect is tussen 

toerist en gastheer.

Verantwoord toerisme berust op de ge-

dachte dat toerisme alleen duurzaam 

kan zijn als het op lokaal niveau wordt 

beheerd. Verantwoord toerisme gaat 

ervan uit dat alle belanghebbenden 

verantwoordelijkheid nemen voor hun 

handelingen en bijdragen aan een du-

urzamere toekomst. Verantwoord to-

erisme steunt op de levendigheid van 

het natuurlijke en culturele erfgoed en 

staat positief ten opzichte van de ei-

genheid van verschillende plaatsen en 

culturen. In het gebied rond het Ka-

naal en de zuidelijke Noordzee bestaat 

tot op de dag van vandaag een rijk 

visserij- en landbouwerfgoed. De tra-

ditionele voedingssector wordt echter 

bedreigd, van de appelboomgaarden 

in Kent tot de kleine ambachtelijke 

vissersgemeenschappen langs onze 

kusten. TourFish houdt zich bezig met 

de vraag hoe deze kwesties kunnen 

worden aangepakt. Daartoe is inzicht 

nodig in het belang van landbouw en 

visserij voor duurzame gemeenschap-

pen, en van de ontwikkeling van ve-

rantwoorde toeristische activiteiten 

voor de aantrekkelijkheid van deze 

plaatsen. 

Vanuit deze gedachten onderzocht 

TourFish de praktische gevolgen van 

verantwoord toerisme bij het aantrek-

kelijker maken van plaatsen om in te 

wonen, te werken en te bezoeken. Dat 

is het belangrijkste vraagstuk dat aan 

de orde kwam tijdens de TourFish-

conferentie. 

Hoe kunnen 
voedsel en 
visserij samen 
onder de noemer 
verantwoord 
toerisme zorgen 
dat plaatsen 
aantrekkelijker 
worden om in te 
wonen, te werken 
en te bezoeken?

Wat is verantwoord toerisme?
Toerisme is de grootste dienstverlenende sector ter wereld. In 2013 maakten 

wereldwijd 1087 miljoen toeristen internationale reizen [4]. Dit aantal maakt 

toerisme tot een belangrijke factor bij het uitroeien van armoede, het bevor-

deren van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, duurzaamheid, handel 

en economische groei. Maar ondanks dit loffelijk streven heeft het toerisme niet 

altijd een positieve invloed op de maatschappij en het milieu. Er zijn veel geval-

len bekend waarin het toerisme zich ontwikkelt ten koste van het milieu en de 

cultuur ter plaatse. Het is belangrijk erachter te komen hoe duurzaam en verant-

woord toerisme kan worden ontwikkeld en wat dat in de praktijk betekent. Het 

aantal mensen dat reist, is in 2013 met 5% toegenomen, nadat in 2012 het cijfer 

van 1 miljard was bereikt. Toerisme kan dus, mits onder controle gehouden, een 

enorme bijdrage leveren aan positieve ontwikkelingen in de wereld.  

foto: ZLTO
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Het strand gelanceerd vloot bij Hastings

HOOFDSTUK  3

Door de gemeenschap  

geïnitieerd stads- en  

dorpsherstel

In dit deel worden de zwaar bevochten successen beschreven van twee heel verschillende 
vissersgemeenschappen, samengebracht in het kader van TourFish. Zij maakten gebruik 
van hun erfgoed en de hedendaagse identiteit die ze ontlenen aan hun vissersvloot om een 
katalysator te zijn voor vernieuwing vanuit de gemeenschap.  

Deze twee opmerkelijke verhalen 

hebben gemeen dat culturele tradi-

ties, landschappen, middelen van 

bestaan van vissers en gemeen-

schappen samen een uniek verant-

woord toerismeaanbod creëerden 

rond vis, voedsel en festivals. Lees 

over hun verschillende aanpak voor 

het versterken en activeren van de 

sector, over de creatieve manieren 

waarop ze een nieuwe generatie be-

zoekers en bewoners weten te inter-

esseren voor hun verhalen, kennis en 

vaardigheden. In dit hoofdstuk laten 

we zien hoe de link tussen een opko-

mende markt voor verantwoord toer-

isme en stads- en dorpsvernieuwing 

op initiatief van trotse vissersgemeen-

schappen bescherming kan bieden 

voor de middelen van bestaan, de 

unieke plaatsgebonden identiteit, de 

sociale cohesie, zingeving en tradities 

van onze kustgemeenschappen. 

Door kennisuitwisseling met 

TourFish-partners, bezoeken aan 

de twee gemeenschappen (Hast-

ings en Sidmouth) en de coproductie 

van een sessie tijdens de TourFish-

conferentie, onderzochten we de 

verbanden tussen een opkomende 

markt voor verantwoord toerisme 

en visserij-/kustvernieuwing vanuit 

de gemeenschap. Door deze nieuwe 

samenwerking tussen de Hastings 

Fishermen’s Protection Society, Sid-

mouth Trawlers en de Universiteit 

van Brighton, mogelijk gemaakt door 

TourFish, konden we onderzoek doen 

naar de kansen en uitdagingen die 

zich voordoen bij culturele stadsver-

nieuwingsprojecten gebaseerd op de 

lokale visserijsector, lokaal voedsel 

en de kustomgeving. Dit proces was 

voor alle betrokkenen een ‘reis’. We 

leerden hoe verantwoord toerisme 

zou kunnen worden toegepast op de 

twee locaties om kansen te ontwik-

kelen voor economische en culturele 

vernieuwing. We hopen dat beleids-

makers en andere belanghebbenden 

uit de gemeenschap op hun beurt van 

deze lessen kunnen profiteren om 

sterkere banden te smeden tussen 

deze vorm van stadsvernieuwing en 

verantwoord toerisme, zodat er meer 

veerkrachtige en duurzame kustge-

meenschappen ontstaan. 

foto: Hastings Fishermen’s Protection Society
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Hastings 
Hastings is een van de oudste visser-

shavens van Groot-Brittannië, waar al 

meer dan 1000 jaar boten vanaf het 

strand te water worden gelaten in een 

gebied dat bekendstaat als ‘The Sta-

de’ (figuur 5). Eens was dit een mid-

deleeuwse Cinque port. Nu is het de 

thuishaven van een van de grootste 

vissersvloten die vanaf het strand te 

water worden gelaten in Europa (circa 

23 boten in 2014). Alle boten zijn kust-

visserijschepen met een lengte van 

minder dan tien meter en de vloot is 

MSC-gecertificeerd (Marine Steward-

ship Council) voor het vissen op zee-

tong, makreel en haring. Hastings is 

een kuststad aan de zuidoostkust van 

Engeland met ca. 90.000 inwoners [6]. 

Het heeft een rijke geschiedenis en 

cultuur; denk aan de Slag bij Hastings 

en de Normandische verovering in de 

11e eeuw. Daarna was het eeuwen-

lang een succesvolle vissersstad en in 

de 19e eeuw werd het een populair en 

welvarend Victoriaans kuuroord. He-

laas volgde daarna, vanaf het midden 

van de 20e eeuw, de veel beschreven 

Verantwoord toerisme kan bijdragen tot 
door de gemeenschap geïnitieerde stads- en 
dorpsvernieuwing, door het beschermen van 
middelen van bestaan, het vergroten van het 
besef

Sidmouth
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6

Hastings

London

Figuur 5: De vloot van Hastings die vanaf het strand te water wordt gelaten

economische neergang [7] en in 2010 

stond Hastings op de 19e plaats in de 

IMD, een index van de meest achterg-

estelde districten in Engeland [8].
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De afgelopen twintig jaar probeert 

Hastings sociaal en economisch 

achtergebleven plaatsen aan te pak-

ken door krachtige stadsvernieu-

wingsmaatregelen op initiatief van de 

overheid en de gemeenschap. Getra-

cht wordt de achteruitgang te keren 

voor de vloot en de vissersgemeen-

schap (die geconfronteerd wordt 

met stijgende prijzen voor brandstof 

en vergunningen, quotaverlagingen, 

vergrijzing, minder visgronden en te 

weinig nieuwkomers in de sector) 

door middel van een doorlopend pro-

gramma voor culturele vernieuwing 

van de visserswijk. Bijvoorbeeld: 

• de bekroonde Jerwood Gallery 

aan The Stade (met een tentoon-

stelling van 20e- en 21e-eeuwse 

Britse kunst van wereldklasse);

• de Stade Open Space (gebruikt 

voor openbare evenementen, 

zoals festivals en een actief pro-

gramma voor kunst en cultuur);

• het café en de Stade Hall-ge-

meenschapsvoorzieningen (waar 

geregeld tentoonstellingen van 

plaatselijke kunstenaars en stu-

denten worden gehouden);

• de Classroom on the Coast (waar 

plaatselijke koks, vissers en vis-

handelaren lesgeven).

Dankzij deze materiële renovatie wist 

de stad in 2011 Europese financiering 

te krijgen voor de plaatselijke FLAG-

visserijactiegroep. De FLAG van Hast-

ings hield zich onder andere bezig met 

het ontwikkelen van het concept ‘van 

boot naar bord’, door:

• informatie te geven over de diver-

siteit in de lokale visvangst door 

duurzaamheid en seizoensinv-

loeden, in de vorm van alterna-

tieve educatie. Dit in de hoop dat 

bezoekers daardoor zullen ve-

randeren in goed geïnformeerde 

consumenten (in de traditie van 

verantwoord toerisme);

• de waarde van de markt voor 

lokale vis te vergroten (gedeelteli-

jk door marketing en branding van 

de Hastingse vis en MSC-gecerti-

fieerde visserij);

• een cultureel programma te mak-

en voor de Stade Open Space met 

als thema de zee/visserij;

• voorrang te geven aan marketing 

van de toeristische waarde van 

The Stade op het gebied van eco 

en voedsel;

• vissers meer te betrekken bij vis-

festivals en markten. 

Al deze initiatieven zijn belangrijk 

voor de door de gemeenschap geïni-

tieerde stadsvernieuwing, met place 

branding van lokale visproducten en 

mogelijk de ontwikkeling van een 

nieuw verantwoord toerismeaanbod 

vanuit de visserij.

foto: Hastings Fishermen’s 
Protection Society
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Sidmouth
In 1900 werkten er nog zo’n 23 drift-

ers (vissersboten met drijfnetten) 

vanaf het strand van Sidmouth, 

vanaf het westeinde, bij Bedford 

Square en Port Royal, tot aan de 

oostkant van het strand. In 1907 

waren er nog maar zeven van deze 

boten actief. Stan Bagwell, de laat-

ste commerciële visser in Sidmouth, 

ging in 2004 met pensioen. In de 

stad bevindt zich veel architectuur 

in Regency-stijl en ook nu nog staat 

ze bekend als een ‘Regency-stad aan 

zee’. Sidmouth werd steeds popu-

lairder als vakantiebestemming voor 

middle class Victorianen en in de 

loop van de tijd verlieten de vissers 

Figuur 6: Sidmouth Drill Hall na renovatie – visie van architect

het strand. Degenen die doorgin-

gen met de commerciële visserij, 

werden verbannen naar het oost-

einde van de esplanade die bekend 

staat als “Port Royal”. Sommige vis-

sers gingen zelfs boottochtjes voor 

vakantiegangers organiseren.

Aan Port Royal, de thuishaven van 

de vissersvloot, stond ook een ge-

bouw genaamd de Drill Hall. De Drill 

Hall was gebouwd in 1895 en deed 

dienst als centrum waar jongeman-

nen bij elkaar kwamen en aan sport-

training deden. Vlak na 1900 werd 

het gebruikt voor diverse vormen 

De sterke kanten van Sidmouth: locatie, 
erfgoed en plaatselijk gevangen vis. Daarop 
voortbouwend werken belanghebbenden 
uit de gemeenschap aan het verankeren 
van verantwoord toerisme in de 
langetermijnvisie voor de stad, om Sidmouth 
aantrekkelijker te maken voor bewoners en 
bezoekers.

foto: Alex Vick
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van vrijetijdsbesteding en ook ti-

jdens de beide wereldoorlogen werd 

er regelmatig gebruik van gemaakt. 

In 1994 werd het gebouw gesloten 

en in november 2011 gaf de ge-

meenteraad een sloopvergunning. 

Dat was aanleiding voor de plaat-

selijke bevolking, waaronder ook 

mensen uit de visserijsector, om een 

actiegroep op te richten om de Drill 

Hall van de ondergang te redden en 

te restaureren. De actiegroep kon 

rekenen op veel sympathie, zowel 

plaatselijk als landelijk, en in maart 

2012 wist men de sloop van het ge-

bouw tegen te houden met een ber-

oep op de pas ingevoerde Localism 

Act (een wet over lokaal bestuur) en 

met instemming van het plaatselijke 

parlementslid.

Die actiegroep is nu de Drill Hall Hub 

CIC (community interest company). 

In de visie van de groep staat cen-

traal dat de herinrichting van het 

gebied rond Port Royal moet begin-

nen met de belangrijkste bestaande 

activa, waaronder het opknappen van 

de Drill Hall zelf. Dit moet een vis-

serij- en kusterfgoedcentrum worden 

dat voorlichting geeft over de kustvis-

serij, lokale voedselproducten, lokale 

cultuur, het milieu, duurzaamheid, 

verantwoordelijkheid, gezondheid en 

vaardigheden. De vissersfamilie Bag-

well, oprichter en lid van de Drill Hall 

Hub CIC, vormt de link tussen de he-

dendaagse netwerken en kennis van 

vissers in en rond Sidmouth en het 

rijke visserijverleden van het gebied.

Vanwege de samenwerking met 

TourFish betrok de Drill Hall Hub CIC 

ook beleidmakers en de bevolking 

van Sidmouth bij het integreren van 

verantwoord toerisme in het stads-

vernieuwingsproces. Samen met 

plaatselijke handelaren, kunstenaars 

en een chef-kok organiseerden Sid-

mouth Trawlers en de Drill Hall Hub 

CIC het eerste Sidmouth-zeefestival 

op paasmaandag 21 april 2014 aan 

de Ham in Port Royal. Er waren meer 

dan 1000 mensen aanwezig. Zij 

konden genieten van verse, plaat-

selijk gevangen vis, gefileerd en 

bereid in de Fish Kitchen, meedoen 

aan ambachten in Creativity on the 

Coast en een speciaal voor die dag 

ingerichte tentoonstelling bezoeken 

over het visserij- en kusterfgoed van 

Sidmouth. Er zijn al plannen voor een 

Sidmouth-zeefestival in 2015. Daar 

zal getoond worden welke resultaten 

en positieve veranderingen TourFish 

heeft opgeleverd, onder andere een 

nieuwe boerenmarkt in Sidmouth.

Figuur 7: Jongeren helpen bij het eerste 

Sidmouth-zeefestival, april 2014

foto: Matt Booth

foto: Sarah Hall
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Les 1: Erfgoed – stadsvernieuwing door tradi-
ties, gewoonten en visserijverhalen of andere 
plaatselijke verhalen uit verleden en heden te 
waarderen en tot leven te brengen. 
Het rechtstreekse culturele aanbod van plaatselijke vissers, markt-

kramers, koks, activisten en kunstenaars bezorgt bezoekers een 

verrijkende en authentieke educatieve ervaring. Het gaat erom 

mensen bewust maken van het culturele erfgoed (verleden en 

heden) en het verband te leggen met verse lokale producten 

die zijn gevangen, bereid, gekocht en geconsumeerd binnen 

een karakteristiek natuurlijk landschap. Wie de tradities, vaar-

digheden en culturele normen die verband houden met deze 

lokale producten waarneemt en begrijpt, houdt eerder re-

kening met culturele gevoeligheden en ziet dat middelen 

van bestaan, ecologische integriteit en de kwaliteit en du-

urzaamheid van ons voedsel met elkaar verbonden zijn.

Les 2: Identiteit – waarderen 
van de sociale en culturele 
betekenis van de gemeensc-
hap voor het besef van plaats. 
In beide casestudy’s werd met creatieve middelen 

gezorgd dat een nieuwe generatie bezoekers en inwoners 

getuige was van de gemeenschapsverhalen, lokale kennis en vaar-

digheden, ervan genoot en ze opnieuw waardeerde. Deze 

benadering van culturele 

vernieuwing versterkt 

het besef van plaats in 

een streek en schept 

een context waarin 

lokale producten een 

toegevoegde waarde 

krijgen. Doordat de ge-

meenschap de weer-

gave van haar identiteit 

bij alle aspecten van het 

verantwoord toerisme in 

eigen hand houdt, wordt 

een verkeerde voorstelling 

voorkomen en het culturele 

erfgoed beschermd.

Lessen voor beleidsmakers  
Welke lessen kunnen er worden getrokken uit de successen en problemen 

bij door de gemeenschap geïnitieerde culturele stadsvernieuwing met als 

thema plaatselijke vangst en duurzame visserij (in het geval van Hastings) 

en plaatselijk voedsel, visserijerfgoed en zee- en kustmilieu (in het geval 

van Sidmouth)?

foto: Julie Urquhart
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Les 3: Kennis van vissers/gemeenschap – cen-
traal stellen van eigen lokale kennis bij planning 
en uitvoering van stads- en dorpsvernieuwing. 
De waarde van kennis en methoden uit de lokale gemeenschap moet in het mid-

delpunt staan van dit proces van vernieuwing. De gemeenschap moet dan ook met 

initiatieven komen en/of meewerken aan de uitvoering. Zo werd bij de visserij-ger-

elateerde stadsvernieuwing in Hastings getracht even veel gewicht toe te kennen 

aan de stem van de vissers en hun zienswijzen, gebruiken en kennis als aan de 

kennis van deskundigen. Zowel in Hastings als in Sidmouth staat in het culturele 

aanbod centraal dat kennis, vaardigheden, erfgoed en tradities van de sector en 

de lokale bevolking worden overgebracht. Hierdoor ontstaat wederzijds respect 

tussen gastheer en toerist en houdt de toerist rekening met de sociale en culturele 

implicaties van zijn bezoek. Een verantwoord toerismeaanbod ontstaat als de be-

zoeker beter begrijpt dat een korter traject ‘van boot/boerderij naar bord’ grote 

betekenis heeft voor de lokale seizoensvangst en voeding wat betreft gezondheid, 

sociale aspecten en milieu. Door dit soort initiatieven kan ook de waardering van 

ecosysteemdiensten en van het kustmilieu en de rol van milieubehoud worden 

vergroot.

Les 4: De gemeenschap als eigenaar/deelnemer 
– het belang van gemeenschapsdeelname bij 
besluitvorming. 
Beide casestudy’s gingen uit van stadsvernieuwing die verankerd is in een trotse 

vissers- en kustgemeenschap. Dit droeg bij tot het gevoel dat men zijn lot in eigen 

hand had en tot waardering voor de plaatselijke omgeving, sectoren en culturele 

tradities. Het is belangrijk de lokale bevolking te betrekken bij besluitvorming die 

van invloed is op haar toekomst en middelen van bestaan. Dan kan de gastge-

meenschap vormgeven aan een verantwoord toerismeaanbod dat zo veel mogelijk 

sociale, economische en ecologische voordelen heeft voor de plaats.

Les 5: Connectiviteit – een veerkrachtige ge-
meenschap door meer verbindingen tussen ver-
schillende sectoren in beleid, planning en econo-
mische netwerken. 
Om zo effectief mogelijk te zijn, moet connectiviteit worden toegepast op meer-

dere niveaus (lokaal-internationaal) en in allerlei verschillende sectoren (bv. to-

erismebureau, kamer van koophandel, lokale bewonersforums, samenwerking-

sverbanden in onderwijs, milieuorganisaties, ngo’s). Voor connectiviteit is het 

belangrijk dat de identiteit van de visserij-/kustgemeenschap (alle activiteiten, 

producten, normen, cultuur en kennis) is ingebed in verschillende aspecten van 

het maatschappelijk leven. Bij de stadsvernieuwing in Hastings en Sidmouth zorgt 

een betere sectorconnectiviteit voor betere sectorvaardigheden, meer aandacht 

van de consument voor lokale producten, ontstaat er een markt met ‘toegevoegde 

waarde’ en is regio-branding van lokale levensmiddelen mogelijk. Deze connectiv-

iteit heeft een positieve invloed op de lokale economie van de plaats, overal in de 

keten van het verantwoord toerismeaanbod (bv. restaurants, hotels en detailhand-

els die lokaal inkopen, lokale inwoners in dienst nemen en hun inkomen in de stad 

besteden). Een grotere connectiviteit bij de planning van stadsvernieuwing is goed 

voor een duurzame kusteconomie die werk biedt aan de lokale bevolking, lokale 

vaardigheden ontwikkelt en in stand houdt en begrijpt hoe belangrijk het is voor 

bezoekers de verbinding te leggen tussen de lokale bevolking, lokale producten en 

het lokale landschap. foto: Julie Urquhart
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HOOFDSTUK  4 :

Identiteit, imago, branding 

en een uniek besef van 

plaats

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat wordt bedoeld met 
place branding en regio-branding. Daarna worden voor-
beelden van praktische toepassingen gepresenteerd. 

In het eerste voorbeeld gaat het om voedsel, afkomstig uit de landbouw en 

visserij, dat bijdraagt aan het kenmerkende karakter van de provincie Zeeland 

in Nederland. Strategieën voor place branding en place making worden ver-

duidelijkt aan de hand van voorbeelden: een ondernemende stadsboer en een 

stadsvernieuwingsprogramma op basis van visserijerfgoed in Arnemuiden. Het 

tweede voorbeeld is Midden-West-Vlaanderen in België, deelnemer aan het Fish 

& Chips-project. Hier gaat het om de kansen die kunnen worden gecreëerd door 

regio-branding. En ten slotte het voorbeeld van Cornouaille, waar zeevruchten 

en vis worden gebruikt om een specifiek besef van plaats te creëren in Bretagne.

Wat  is place branding? 
Sommigen denken meteen aan Toscane in Italië, als ze een foto zien van een 

landschap met glooiende heuvels, rijen cipressen, olijfboomgaarden, wijn-

gaarden en middeleeuwse stadjes. Misschien zien ze zichzelf zitten op het terras 

van een trattoria, kijkend naar het landschap, terwijl ze een quattro stagioni-piz-

za of pasta vongole eten en chianti drinken – gerechten en wijn die bij Toscane/

Italië horen. Dit voorbeeld illustreert de vele dimensies van het imago van een 

plaats, waarbij regionaal eten en drinken een belangrijke rol kan spelen, evenals 

landschap, cultuur, erfgoed en natuur. Maar wat is het verband tussen een plaats 

en zijn identiteit, imago, cultuur, en wat is place branding?

De essentie van place branding is het creëren van een specifieke en kenmerk-

ende identiteit en een uniek besef van plaats, met als doel een goed imago en 

een goede reputatie. De uitdaging is om de identiteit, de karakteristieke aard en 

het gevoel van eigenheid van de plaats levend te houden, te ontwikkelen of te 

verbeteren. Dit wordt ‘place making’ genoemd, wat sterk verbonden is met place 

branding. De ‘place’ in ‘place branding’ kan verwijzen naar plaatsen op allerlei 

niveaus: een wijk, een stad, een streek, een land. Deze verschillende niveaus 

van branding vereisen verschillende benaderingen en strategieën. 

Waarom is identiteit 
belangrijk? 
De laatste jaren heeft de globali-

sering op vele manieren geleid 

tot steeds meer standaardiser-

ing en uniformiteit van plaatsen. 

Zo worden stadscentra gedomi-

neerd door grote winkelketens 

die er allemaal hetzelfde uitzien. 

In Groot-Brittannië wordt door 

de New Economics Foundation 

de term ‘kloonsteden’ gebruikt 

om deze homogenisering van 

hoofdstraten te beschrijven. 

Het gevolg kan zijn plaatsen 

zonder herkenbare identiteit. 

Eén manier om te reageren op 

globalisering en homogenisering 

is regionalisering of lokalisering. 

Aan de ene kant zijn mensen en 

bedrijven minder gebonden aan 

een bepaalde streek, maar aan 

de andere kant voelen ze zich 

soms onzeker door het verzw-

akken van hun traditionele cul-

turele basis. Door deze onzeker-

heid gaan mensen op zoek naar 

herkenbare referentiepunten 

in hun eigen omgeving. Er is 

steeds meer behoefte aan het 

identificeren van een streek op 

basis van een gemeenschap-

pelijk besef van plaats. Als 

regio’s gaan concurreren om 

dezelfde doelgroepen (burgers/

bezoekers/ondernemers/inves-

teerders), is het meeste succes 

weggelegd voor die regio’s die 

zichzelf kunnen onderscheiden.

foto: Vince Bevan
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Place branding en verantwoord toerisme
Mensen, vooral inwoners van een plaats, spelen een zeer belangrijke rol voor zowel identiteit als brand. Zij zijn verant-

woordelijk voor de landschappen en stadsgezichten die gevormd zijn door culturele verbanden tussen de geschiedenis 

en verhalen, mythes, kunst, literatuur, poëzie, muziek, tradities, taal, klederdracht etc. Bewoners horen een sleutelrol te 

spelen in de besluitvorming en een belangrijke stem te hebben bij het positioneren en profileren van een plaats. De (her) 

vorming van een identiteit, kan worden gebruikt om het unieke van een plaats te versterken, waardoor die aantrekkelijker 

wordt om in te wonen, maar ook om te bezoeken. Als het ‘merk’ van de plaats of streek gebaseerd is op authentieke, door 

de gemeenschap geïnitieerde activiteiten en tradities, biedt dat kansen voor diepgaande, zinvolle ontmoetingen tussen 

gastheren en gasten. De eigenschappen die een plaats bijzonder maken, worden dan ervaren door de bezoekers.

foto: Aart van Belzen foto: Louis Drent

Het proces van 
plaats-/regio-
branding 
Als branding gebeurt op regionaal 

niveau, spreken we van ‘regio-brand-

ing’. Er is niet één aanpak voor alle 

gevallen, want elke regio heeft zijn 

eigen fysieke, sociale, culturele, his-

torische en institutionele kenmerken, 

die bepalend zijn voor de context. 

Regio-branding is gebaseerd op deze 

specifieke context en elke regio moet 

een manier vinden om hiervan te pro-

fiteren, met daarbij de volgende bel-

angrijke punten in gedachten:

• ondersteunen en ontwikkelen 

van samenwerkingsverbanden en 

netwerken; 

• in kaart brengen van unieke pro-

ducten of diensten; 

• het belang van marketing, commu-

nicatie en publiciteit.

van plaats. Tenslotte moet het imago 

dat in het hoofd van de doelgroepen 

wordt gevormd, corresponderen met 

de werkelijkheid. Deze producten of 

diensten kunnen worden ingedeeld in 

de categorieën zacht (bv. evenement-

en) en hard (bv. infrastructuur). 

Ten derde is communicatie als on-

derdeel van een marketingstrategie 

van belang voor het creëren van het 

gewenste imago in het hoofd van de 

doelgroep. Naast externe marketing 

van de regio is het belangrijk ook in-

tern aan marketing voor de regio te 

doen en rekening te houden met de 

wensen en ideeën van bewoners en 

plaatselijke organisaties. Mensen die 

zich nauw verbonden voelen met de 

streek, nemen vaak het voortouw in 

het regionale ontwikkelingsproces. 

Deze enthousiaste initiatiefnemers zijn 

ambassadeurs van de regio en werken 

samen om de regio en haar kwalitei-

ten te gelde te maken, zowel intern 

als extern.

Ten eerste: bij regio-branding zijn 

samenwerken en netwerken heel be-

langrijk. Succesvolle resultaten kun-

nen alleen worden verkregen door 

samenwerking van de verschillende 

medespelers en de belangrijkste bel-

anghebbenden (bv. ondernemers, be-

leidsmakers, kenniscentra/onderzoek-

sinstituten, organisaties). Een netwerk 

in de regio is noodzakelijk om samen-

werking en kennisoverdracht mogelijk 

te maken. Dit netwerk moet beslissen 

hoe de toekomst van de regio eruit zal 

zien, wat het aanbod is voor de ver-

schillende doelgroepen, hoe dat zal 

worden ervaren en wat men gezamen-

lijk kan doen om die toekomst werkeli-

jkheid te maken. Instemming en steun 

van het publiek zijn in dit proces van 

groot belang. 

Ten tweede: om verschillende doe-

lgroepen aan te trekken of te bedi-

enen, is het noodzakelijk producten 

of diensten aan te bieden die ver-

band houden met het unieke besef 
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Zeeland, in het zuidwesten van Ned-

erland, is een provincie waar land-

bouw en visserij al eeuwenlang be-

langrijke economische sectoren zijn. 

Ze zijn echter niet alleen economisch

belangrijk, maar hebben ook een cul-

turele en sociale betekenis voor de 

identiteit van de streek. De symbolis-

che waarde van zowel landbouw als 

visserij is enorm groot. De visserijsec-

De smaak van een plaats – een bijzondere 
reis naar de provincie Zeeland in Nederland

tor dateert uit de 17e eeuw. Zeeland 

is ook een landbouwregio; overal in 

de provincie worden aardappels, tar-

we, uien en suikerbieten verbouwd 

in grote hoeveelheden. De regionale 

voedselproducten dragen bij tot het 

Zeeuwse besef van plaats.  

De rol van place branding en place 

making in Zeeland wordt hier onder-

zocht aan de hand van twee voor-

Figuur 8: Inwoners van Arnemuiden

Vorming van identiteit in Arnemuiden  
Arnemuiden was vroeger een vis-

sersdorp met een scheepswerf en 

een vissersvloot. In 1870 verdiende 

tweederde van de 1675 inwoners van 

Arnemuiden de kost in de visserij. Na 

1961, toen een grote dam werd ge-

bouwd en de laatste verbinding met 

de open zee verdween, waren er 

steeds minder tastbare bewijzen van 

het visserijverleden te zien. Hoewel 

er tegenwoordig geen vissershaven 

meer is, werken veel dorpsbewoners 

nog steeds in de visserijsector, maar 

daarvoor moeten ze pendelen naar 

de nabijgelegen havens van Veere 

en Vlissingen. De bevolking van 

Arnemuiden voelt zich nog steeds 

echt een vissersgemeenschap.

beelden. Het eerste voorbeeld is 

de stad Arnemuiden, die zijn vis-

serijerfgoed gebruikte als basis 

voor stadsvernieuwing. Het tweede 

voorbeeld betreft stadslandbouw bij 

de stad Middelburg, waar een inno-

vatieve ondernemer een stadsboer-

derij begon.

foto: Ruben Oreel
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De uitdaging voor Arnemuiden was 

erachter te komen hoe economische, 

culturele en sociale activiteiten die 

te maken hebben met het visserijer-

fgoed nieuwe kansen voor inkomen 

en werkgelegenheid konden creëren. 

De eerste stap was in gesprek te gaan 

met bewoners en ondernemers over 

hun activiteiten en de kansen voor de 

gemeenschap in kaart te brengen. Een 

van deze werkgroepen werd bekend 

als de ‘Damesdenktank’, die een bel-

angrijke rol speelde in de door de ge-

meenschap geïnitieerde stadsvernieu-

wing van Arnemuiden (figuur 8).  

Op de vraag wat Arnemuiden anders 

maakt, werd geantwoord: vis, de vis-

sersgemeenschap, sterke sociale coh-

esie, godsdienstigheid, arbeidsethos, 

handelsmentaliteit, klederdracht en 

authenticiteit. De visserij was nog 

steeds belangrijk voor de bewoners, 

maar ze waren ook trots op hun vis-

serijverleden. Voortbouwend op dit 

imago werden er plannen ontwikkeld 

voor het renoveren van de haven en 

de directe omgeving ervan en om een 

meer ‘visachtige’ sfeer terug te bren-

gen in het hele dorp door ingrepen in 

de ‘hardware’, bv. een nieuwe bestrat-

ing, kleine hekjes en kunst die geïn-

spireerd is op de visserijgeschiedenis 

en klederdracht. Dit alles hielp bij het 

terugbrengen van de sfeer en het 

vergroten van het besef van plaats, 

verankerd in het Arnemuidse visseri-

jerfgoed. Verder werd een 250 jaar 

oude scheepswerf voor oude schepen 

gerestaureerd en werden er verbe-

teringen aangebracht in het museum 

voor bezoekers die meer willen weten 

over de geschiedenis van Arnemuiden. 

Naast de verbeteringen aan de straten 

van Arnemuiden, creëerde een aantal 

ondernemende vrouwen in het dorp 

een nieuwe modelijn van gebreide tru-

ien, geïnspireerd op de patronen van 

visserstruien uit het verleden, toen elk 

dorp zijn eigen kenmerkende ontwerp 

had. Er werd een modeshow georgan-

iseerd en een website gelanceerd.

Een ander initiatief stond onder lei-

ding van de grafisch ontwerper en 

kunstenaar Kris van der Werve, die 

uitgenodigd was om symbolische ar-

tistieke indrukken van Arnemuiden te 

maken om te worden tentoongesteld 

op openbare locaties, zoals straten 

en pleinen. Inspiratiebron was de 

geschiedenis en klederdracht van 

Arnemuiden. Inwoners gekleed in 

deze traditionele dracht stonden mod-

el voor haar straatkunst.  

Al deze investeringen in de stad laten 

zien dat samenwerking tussen bewon-

ers, ondernemers en de gemeente het 

besef van plaats in Arnemuiden kan 

vergroten en een stad kan creëren 

met een kenmerkende plaatsidentiteit. 

Dit gaf een gevoel van trots en de 

leefbaarheid in de stad verbeterde. 

Dit door de gemeenschap geïnitieerde 

programma voor stadsherstel had 

echter ook tot gevolg dat de stad zich 

meer onderscheidde voor bezoekers 

en toeristen. De verbeteringen aan 

de straten en het trui-ontwerp zorgen 

al op bescheiden schaal dat bezoek-

ers meer in contact komen met het 

belangrijke erfgoed van Arnemuiden. 

In overeenstemming met het con-

cept verantwoord toerisme geldt dus: 

als een plaats aantrekkelijker wordt 

voor de bewoners door het herstel 

van erfgoed, wordt hij ook aantrek-

kelijker voor bezoekers, die, hopelijk, 

in de toekomst een belangrijke bron 

van economische inkomsten zullen 

worden.

Figuur 9: 250 jaar scheepswerf Meerman en ’t Uusje van Eine – het leven van honderd 

jaar geleden

foto: Louis Drent

fotos: Historich Museum Arnemuiden
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Stadslandbouw 
in Middelburg  
Middelburg is een relatief kleine stad 

op een voormalig eiland, omringd door 

landelijk gebied. Ard van der Kreeke, 

die geen landbouwachtergrond heeft, 

is een ondernemende boer die in 2009 

een biologische boerderij begon, ‘t 

Hof Welgelegen’. Zijn boerderij, een 

plattelandshuisje met een halfopen 

erf, ligt aan de rand van de stad. Er 

is een biologische boerderijwinkel, 

men kan een abonnement nemen op 

een groentetas, er worden boerderij-

maaltijden bereid door de eigen kok, 

er is biologische catering en smaakles 

voor schoolkinderen. Ook bezorgt de 

stadslandbouwer biologische groente 

bij verscheidene restaurants, en het 

komende jaar gaat het gezin meer bi-

ologische groente verbouwen om een 

parktuin met eetbare gewassen aan 

te leggen voor de promotie van biolo-

gisch voedsel.  

Dit is een voorbeeld van een onderne-

mer die op microniveau aan place 

making doet door middel van produc-

tontwikkeling in de biologische land-

bouw. Met zijn kenmerkende besef van 

plaats trekt de boerderij mensen aan, 

zodat de verbinding tussen plaats, 

boerderij, voedsel en mensen wordt 

versterkt. Op regionaal niveau draagt 

het project op positieve wijze bij tot 

de place branding van Zeeland als een 

plaats waar je kunt ontspannen en 

genieten en als culinaire bestemming 

voor zowel inwoners als bezoekers.

Figuur 10: ‘t Hof Welgelegen  

in Middelburg

foto: Hof Welgelegen
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Midden-West-Vlaanderen : 
de groentetuin van Europa
De groeiende agrofood-sector is een belangrijk bezit voor de regio Midden-West-

Vlaanderen . Met een omzet van 6,5 miljard euro in West-Vlaanderen is het de 

grootste bedrijfstak in de regio, die ook de grootste toegevoegde waarde heeft 

(1 miljard euro) en zorgt voor veel werkgelegenheid in deze streek. 

Het vlaggenschip van deze regionale 

identiteit is Miummm, het ‘Vlaams 

Huis van de Voeding’ in Roeselare. 

Miummm is een belevingscentrum 

dat werd opgericht om de algemene 

kennis over voeding bij het publiek te 

vergroten, het imago van de sector te 

verbeteren en jongeren enthousiast te 

maken voor de agrofood-sector. Be-

zoekers kunnen een interactieve route 

afleggen langs de verschillende stap-

pen van de voedselketen, ‘van boer-

derij tot vork’. Tieners en volwassenen 

kunnen Miummm ontdekken in hun 

eigen tempo, terwijl kleuters en jonge 

kinderen kunnen experimenteren in 

het Mini-Miummm. 

De regio Midden-West-Vlaanderen lev-

ert bijna tweederde van de Vlaamse 

vollegrondsgroente en vertegenwoor-

digt ca. 40% van de totale Europese 

markt voor groenteverwerkende in-

dustrie. Midden-West-Vlaanderen kan 

dus met recht de ‘groentetuin van 

Europa’ worden genoemd. Vanuit 

deze gedachte kwamen bedrijven, 

kenniscentra, onderzoeksinstituten 

en lokale en regionale overheden een 

strategie overeen voor regio-branding 

gebaseerd op agrofood, om Midden-

West-Vlaanderen te promoten als een 

van de krachtigste en meest toekom-

stbestendige regio’s op het gebied van 

agrofood. 

seerd, zoals internationale voedsel- en 

kunstfestivals, zondagmatinees, the-

matische tentoonstellingen (bv. lokale 

producten, voedsel en sport, voedsel 

in de Eerste Wereldoorlog, de dis-

tributie van lokale producten) en fiets- 

en wandelroutes door het agrarische 

landschap.

De kracht van 
Miummm – het 
Vlaams Huis van 
de Voeding in 
Midden-West-
Vlaanderen ligt in 
de samenwerking 
van sector, beleid 
en universiteit. 
Dit zogenaamde 
tripelhelixmodel 
vormt een 
sterke regionale 
basis voor het 
uitvoeren van de 
missie van het 
Vlaams Huis van 
de Voeding voor 
belanghebbenden.

De Smaakacademie biedt een reeks 

verschillende thematische workshops 

‘op maat’ in de kookstudio. Het doel 

van de Smaakacademie is om toeris-

ten, burgers, investeerders, bezoek-

ers, ondernemers en producenten 

bewust te maken van de herkomst 

van voedsel.

 

Naast het educatieve centrum Mium-

mm worden er nog meer toeristische 

en educatieve evenementen georgani-
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Wisselwerking 
tussen visserij 
en toerisme 
in Cornouaille 
(Bretagne)
De visserijsector vertegenwoordigt 

weliswaar minder dan 1% van het 

bbp van Frankrijk [9], maar speelt in 

Bretagne toch een belangrijke rol. De 

visserij is belangrijk voor de identiteit 

van kuststeden en -dorpen, wat wordt 

weerspiegeld in de cultuur, bijvoor-

beeld in het voedsel. Daarnaast is 

Bretagne een populaire toeristische 

bestemming ; de visserij-identiteit van 

de streek wordt gebruikt als strategie 

voor regio-branding met als doel toer-

isten te trekken. 

Om erachter te komen hoe in 

Bretagne gebruik wordt gemaakt van 

deze visserij-identiteit en dit visserij-

imago, werd een enquête  gehouden 

in Cornouaille om de wisselwerking 

tussen visserij en toeristische sector 

te onderzoeken. De enquête liet zien 

dat de belanghebbenden de visserij 

promoten door hun activiteiten (bv. 

het zomerprogramma van ‘Cornouaille 

Animation’). De visserij wordt ook 

gepromoot door nieuwe activiteiten: 

proeven, zee-evenementen, nieuwe 

conserveringsmethoden, keuren van 

plaatselijk gevangen producten etc. 

Maar de relatie tussen toerisme, vis-

serij en gastronomie zou nog verder 

kunnen worden ontwikkeld. De visserij 

is bij slechts 5% van de activiteiten 

in het kader van ‘Cornouaille Anima-

tion’ betrokken en wordt genoemd in 

1  De zesde regio in Frankrijk wat betreft toeristische consumptie (INSEE, 2005)
2 Le Gallic, B. et al. « Action 3.3 - Les interactions entre la pêche et le tourisme 

Cas d’étude : Pays de Cornouaille ». Programme GIFS
3 Een bureau voor toerisme (Douléan) in de regio Cornouaille 
4 Chambre de Commerce et d’Industrie

slechts 7% van het promotiemateri-

aal van het bureau van toerisme van 

Finistère. Vaak wordt gedacht dat het 

toerisme achteruitgaat als een ha-

ven dichtgaat.  Volgens CDPM 29 (de 

Visserijcommissie van het departe-

ment Finistère) spelen bureaus voor 

toerisme en particuliere organisaties 

een belangrijk rol bij het tegengaan 

hiervan door het organiseren van be-

zoeken aan veilingen, havens en mu-

sea (bv. Haliotika, Concarneau). 

De kamer van koophandel (CCI ) van 

Quimper Cornouaille ontwikkelt activ-

iteiten om de kloof tussen visserij en 

toerisme te overbruggen. Een har-

monieuze en duurzame economische 

ontwikkeling van de visserij en het to-

erisme is onvermijdelijk. Nieuwe initia-

tieven zijn nodig waardoor de waarde 

van verschillende sectoren (visserij, 

toerisme, agrofood etc.) kan worden 

gerealiseerd; er moeten partnerschap-

pen komen om de toegankelijkheid 

van informatie te verbeteren. Er moe-

ten instrumenten worden ontwikkeld 

voor het uitwisselen en verspreiden 

van informatie tussen de voornaamste 

belanghebbenden en toeristen, zodat 

ze kunnen leren over en genieten van 

de visserij. 

Door Bertrand le Gallic**, Isabelle 

Durin*, Guirec Vannier* 

(* UMR-AMURE, **docent-onderzoek-

er, UMR-AMURE), als onderdeel van 

het INTERREG 4-project GIFS

foto: Julie Urquhart en Tim Acott
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Door te putten uit ideeën en ervaringen van het hele cluster, waaronder het werk van GIFS, Fish  & Chips en Nausicaa, 

konden we onderzoeken hoe innovatieve vormen van educatie een integrale en mogelijk een hervormende rol spelen 

in verantwoord toerisme. 

HOOFDSTUK  5 :

Educatie en verantwoord 

consumentengedrag

De partners in het TourFish-cluster en belanghebbenden uit de gemeenschap waren actief 
betrokken bij de kennisuitwisseling rond voorbeelden van alternatieve educatie over 
duurzame voeding (AEP).

foto: Hastings Fishermen’s Protection Society
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Ontwikkeling van het ‘Hastings-
model’: een nieuw raamwerk 
voor het verbeteren van de relatie 
tussen verantwoord toerisme en 
alternatieve educatie op basis van 
duurzame voeding.

Leidende principes:  
Naarmate het voorbeeld van Hastings 

zich ontwikkelde, ontstonden gelei-

delijk aan de hieronder beschreven 

uitgangspunten. Alleen door overleg 

en kennisuitwisseling van de partners 

konden deze principes worden verfi-

jnd en gekoppeld aan verantwoord 

toerisme.

1. Authenticiteit – Bij alternatieve 

educatie is er sprake van tastbare 

interactie tussen het product, de 

producent en de bezoeker: een 

‘beleving’. Door deze interactie kri-

jgt de bezoeker meer kennis over 

de herkomst van het product, hoe 

en wanneer het gevangen of ver-

bouwd is en door wie. In de prakti-

jk (in het voorbeeld van Hastings) 

houdt dit in dat hij les krijgt van 

vissers of straathandelaren, op het 

strand of op een schip, en verse 

vis kan aanraken, klaarmaken en 

opeten. Dit proces brengt toer-

isten op zinvolle wijze in contact 

met de lokale bevolking, zorgt 

voor respect tussen de toerist (de 

leerling) en de lokale gemeensc-

hap en voor een groter inzicht in 

de lokale culturele en ecologische 

kwesties die van belang zijn voor 

de identiteit, het levensonderhoud 

en de toekomst van de gemeen-

schap. Alternatieve educatie kan 

direct en indirect extra economis-

che voordelen genereren voor de 

gastgemeenschap: inkomsten uit 

de alternatieve educatie zelf, groei 

van de lokale voedselmarkt en het 

vergroten van de leefbaarheid van 

de gastgemeenschap.

Met behulp van de casestudy in Hastings om onze ideeën te illustreren (vandaar 

het ‘Hastings-model’) introduceren we een nieuw raamwerk voor het bevorderen 

van verantwoord toerisme gebaseerd op alternatieve educatie. We hopen dat dit 

raamwerk:  

• producenten van duurzame voeding zal stimuleren om te helpen bij het 

aanbieden van alternatieve educatie, ter ondersteuning van hun toekom-

stige middelen van bestaan; 

• door middel van verantwoord toerisme de ‘leerlingen’ (d.w.z. toeristen) op 

zinvolle en unieke wijze betrekt bij de thema’s duurzame voeding, cultu-

reel erfgoed en goed rentmeesterschap; 

• de makers van sociaal beleid het enorme potentieel zal laten zien van het 

opnemen van alternatieve educatie over duurzame voeding in de planning 

van regionaal toerisme, als katalysator voor maatschappelijke verandering 

met betrekking tot voedselveiligheid, behoud van ecosystemen, culturele 

uitwisseling binnen en tussen generaties, cohesie van de gemeenschap en 

duurzame economische vernieuwing.  

Het doel van het raamwerk is te zorgen 
dat de verschillende belanghebbenden die 
betrokken zijn bij alternatieve educatie 
(bv. producenten, plaatselijke activisten, 
mensen uit het onderwijs, leerlingen, de 
toeristische sector, beleidsmakers), hun 
mogelijkheden voor verantwoord toerisme 
benutten. Het raamwerk bestaat uit de vol-
gende elementen:  

A. leidende principes  
–  waarden waarop de alternatieve educatie / het verantwoord  

toerismeaanbod berust

B. schaal van toepassing en integratie  
–  het gebied waarin deze alternatieve educatie /dit verantwoord  

toerisme effect heeft

C. bestuur  
– strategische planning die invloed heeft op A en B
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2. Locatie – Bij alternatieve educatie 

in combinatie met verantwoord to-

erisme gaat het erom te begrijpen 

wat de productie en de bedrijfstak 

betekenen voor de identiteit, de 

economie, de samenleving en de 

omgeving van de woonplaats of 

toeristische bestemming. Het gaat 

erom dat de leerling iets leert over 

de herkomst van een product. En 

misschien nog belangrijker: over 

het hoe en waarom van de inter-

actie tussen de sector en de ge-

meenschap waartoe de sector be-

hoort, en wat dat betekent voor 

die locatie. In de praktijk van het 

Hastings-model houdt dit in dat 

vissers kennis overbrengen en 

verhalen vertellen over de werk-

ing van de lokale visserijsector, de 

tradities van de gemeenschap en 

de kustomgeving. Door deze aan-

pak wordt het belang van herkomst 

en een korter traject ‘van boot/bo-

erderij naar bord’ in de keten van 

onze voedselvoorziening groter (zie 

bijvoorbeeld de casestudy’s van Mr. 

Goodfish en Local Catch). 

3. Duurzaamheid – Alternatieve 

educatie in combinatie met ver-

antwoord toerisme geeft inzicht 

in de gevarieerde dagelijkse 

praktijk in de voedingssector, 

die bijdraagt aan de ecologis-

che, economische en sociale 

duurzaamheid van de gemeen-

schap. Het stimuleert gedeelde 

verantwoordelijkheid door burg-

ers en bevordert het milieube-

houd dat daarmee samengaat. 

Een belangrijke vraag is hoe de 

leerlingen de kennis die ze op-

doen tijdens deze lessen delen 

en vervolgens gebruiken voor 

gefundeerdere zakelijke en con-

sumentenkeuzes met betrek-

king tot lokaal geproduceerde 

voeding van het seizoen, zodat 

ze onderdeel worden van een 

duurzamere toekomst.

Schaal van toepassing 
en integratie
Tijdens de ontwikkeling van de al-

ternatieve educatie werd duidelijk uit 

de verschillende voorbeelden van de 

partners, dat de leidende principes 

geen inzicht gaven in de schaal waar-

op deze werd toegepast en de mate 

van integratie. Het is belangrijk dat 

belanghebbenden nadenken over het 

verband tussen alternatieve educatie 

en verantwoord toerisme:

• hoe het werkt op verschillende 

niveaus (bv. lokaal-regionaal); 

• hoe het werkt in verschillende sec-

toren en dus in verschillende land-

schappen (bv. platteland, kust, zee, 

stedelijk gebied); 

• hoe het wordt toegepast in de pro-

ductieketen (in Hastings, bijvoor-

beeld, volgt men de reis ‘van boot 

naar bord’ en de betrokkenheid van 

alle schakels in de productieketen 

bij het aanbod van alternatieve edu-

catie). 

Dit heeft niet alleen gevolgen voor 

wat er wordt onderwezen en door 

wie. Het is ook belangrijk dat de 

markt voor verantwoord toerisme ver-

der wordt uitgebreid dan alleen het 

algemene publiek, bijvoorbeeld naar 

een interne markt voor verschillende 

onderdelen van de productieketen (in 

het voorbeeld van Nausicaa, bijvoor-

beeld, geven ook koks en restauran-

thouders les). Hierdoor kan het bereik 

van de alternatieve educatie groter 

worden en wordt de leerling een deel 

van het product. Deze ruimtelijke di-

mensie van het model zorgt voor een 

natuurlijke terugkoppeling naar het 

tweede leidende principe, ‘locatie’. De 

besluiten van de belanghebbenden 

over de schaal van toepassing en de 

mate van integratie hebben gevolgen 

voor de definitie van ‘locatie’ voor het 

product alternatieve educatie/verant-

woord toerisme.

foto: Sin Bozkurt
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met partners, of bestaande initia-

tieven relevant zouden kunnen zijn 

voor het aanbod van verantwoord 

toerisme. In de volgende paragrafen 

worden voorbeelden besproken van 

de South East Food Group Partner-

ship en Nausicaa.

Bestuur

Het verbeteren van de combina-

tie alternatieve educatie – verant-

woord toerisme kan gebeuren door 

verschillende vormen van bestuur 

(bv. door de gemeenschap aanges-

tuurde constructies, publiek-private 

partnerschappen mogelijk gemaakt 

door overbruggende organisaties 

of top-down semioverheidsinstel-

lingen). Er is niet één construc-

tie die beter is dan de andere; ze 

bieden juist verschillende voordelen 

en uitdagingen met betrekking tot 

het voldoen aan A (principes) en B 

(schaal van toepassing en integra-

tie) binnen het raamwerk. Voor elke 

locatie is een vorm van verantwoord 

toerisme gewenst die specifiek is 

voor die plaats. Tijdens het strat-

egische planningsproces moet dus 

worden nagedacht over de juiste 

vormen van bestuur. Wel staat vast 

dat het betrekken van de lokale 

bevolking bij de besluitvorming en 

de ontwikkeling van dit aanbod een 

voorwaarde is voor het verbeteren 

van het aanbod. Hierdoor wordt 

tevens rekening gehouden met 

verschillende culturen en ontstaat 

wederzijds respect tussen toerist en 

gastheer. 

Naast de ontwikkeling van het Hast-

ings-model voor alternatieve educa-

tie onderzocht TourFish ook, samen 

Figuur 11: Screenshot van animatie ‘van boot naar bord’ over de duurzame vissersvloot van Hastings (2014)

foto: Tim Acott
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Local Catch: 
zichtbaarder 
maken van plaat-
selijk gevangen 
zeevoedsel in 
kustgemeen-
schappen
‘Local Catch’ is een voorbeeld van in-

formatievoorziening door een publiek-

privaat partnerschap in overeenstem-

ming met het Hastings-model voor 

alternatieve educatie en verantwoord 

toerisme. 

Local Catch bestaat uit een website 

en een app, in 2010 gelanceerd door 

het South East Food Group Partner-

ship (SEFGP, een regionale groep voor 

de ontwikkeling van nieuwe markten 

en producten), in samenwerking met 

belanghebbenden uit de visserij met 

steun van de Universiteit van Ports-

mouth en het Fish & Chips-project. 

De organisatie werkte al sinds 2007 

samen met de visserijsector om die 

zichtbaarder te maken, de kwaliteit 

van de vangst te verbeteren, de sec-

tor duurzamer te maken en kansen op 

het gebied van handel te creëren en 

te benutten. Haar doel was al deze 

activiteiten samen te brengen in de 

vorm van een online platform. Local 

Catch spoort het publiek en de handel 

aan om uit te zoeken waar plaatselijk 

gevangen verse zeeproducten te koop 

zijn en hoe ze bereid moeten worden.

Op de interactieve kaart kan de ge-

bruiker de dichtstbijzijnde vissers 

vinden, plaatselijke vishandelaren en 

restaurants in de buurt die plaatselijk 

gevangen vis en zeevruchten op het 

menu hebben. Er is een zoekfilter om 

te selecteren op gebied, soort voed-

sel en verkooppunt. In het gedeelte 

‘SEAfood and Eat It’ staan recepten, 

weetjes over producten van de zee en 

filmpjes over het bereiden ervan, bv. 

hoe je krab eet of schol fileert.

Local Catch voldoet aan de leidende 

principes: het promoten van au-

thenticiteit en duurzaamheid en het 

benadrukken van de locatie. De app 

bereikt een groot publiek en vergroot 

daardoor de kennis over voedsel uit de 

zee, zowel bij bewoners als bij bezoek-

ers in het zuidoosten van Engeland. 

Gehoopt wordt dat er in de toekomst 

financiering wordt gevonden om de 

app verder te ontwikkelen, zodat er 

nog meer kan worden verwezen naar 

verantwoord toerisme.

Het communicatieconcept is eenvoudig, 
direct, gemakkelijk te begrijpen en te 
onthouden en geworteld in het alledaagse 
leven: ‘Als je vis wilt blijven eten, moet je 
vanaf nu de juiste vissoort kiezen.’ 

foto: Local Catch

foto: Local Catch
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Mr Goodfish
Mr. Goodfish is een Europees initiatief, 

opgezet door het World Ocean 

Network in 2010 en aanvankelijk 

ontwikkeld door drie zeecentra: 

Nausicaa in Boulogne-Sur-Mer, 

Frankrijk, het Acquario di Genoa in 

Italië en het Aquarium Finistaerre in 

Spanje. Met steun van professionele 

organisaties, ngo’s en stichtingen stelt 

Mr. Goodfish zich ten doel het gedrag 

van consumenten van zeevoedsel 

in Europa te veranderen door hen 

voor te lichten en in staat te stellen 

duurzame consumentenkeuzes te 

maken. 

Mr. Goodfish werd opgezet uit 

bezorgdheid over de visbestanden 

van de commerciële vissoorten. Naar 

schatting 85% van de commerciële 

zeevisbestanden is al maximaal 

geëxploiteerd of zelfs overbevist [2]. 

Als één miljoen mensen – minder dan 

1% van het jaarlijkse aantal bezoekers 

aan Europese aquariums, dierentuinen 

en wetenschapsmusea – voor slechts 

één maaltijd een andere vissoort 

zouden kiezen, namelijk een soort die 

niet overbevist wordt, zou er 300 ton 

van de meest bedreigde vis behouden 

blijven.

Het Mr. Goodfish-programma biedt 

de consument handvatten om 

gefundeerde keuzes te maken bij 

het kopen van producten uit de zee. 

Het programma richt zich op de 

gehele visserijsector: van lokale en 

regionale deelnemers zoals vissers, tot 

groothandelaren en detailhandelaren, 

restauranthouders en koks, horeca-

onderwijs en kantines, visboeren, 

visverwerkers en andere aan de zee 

gerelateerde bedrijven. Er worden 

partnerschappen aangegaan; ze 

krijgen informatie over de noodzaak 

van duurzame visserij en instrumenten 

om zeevoedsel op te nemen in hun 

activiteiten.

De uitgangspunten van  
Mr Goodfish
• Degene die de boodschap over-

brengt, staat dicht bij de consu-

ment, is bekend en wordt herkend 

en is geloofwaardig, bv. een vis-

boer of kok;

• de boodschap is niet moralistisch 

of autoritair maar positief, ver-

leent een dienst in het dagelijks 

leven van de consument;

• de gehele sector is erbij betrok-

ken, van visser tot consument, 

ieder op zijn eigen manier, in zijn 

eigen rol en met zijn eigen bel-

angen.

Het programma geeft altijd construc-

tieve adviezen. Mr. Goodfish publiceert 

lijsten waarop staat welk zeevoedsel 

in het seizoen is. Deze lijst wordt ied-

er kwartaal samengesteld door een 

regionale commissie, bestaande uit 

verschillende betrokkenen uit de vis-

serijketen (wetenschappers, vissers, 

groothandelaren, restauranthouders, 

consumenten etc.) en is 

gebaseerd op drie criteria: 

de visstand, de mate van 

seksuele rijpheid en het 

seizoen.

Er wordt een voorlopige lijst 

opgesteld door vertegen-

woordigers van het World 

Ocean Network en weten-

schappers van IFREMER; 

deze wordt vergeleken met 

de meest recente wetenschappelijke 

lokale informatie, voordat hij geldig 

wordt verklaard door de regionale 

commissie. De definitieve lijst wordt 

dan meteen gepubliceerd en naar de 

deelnemende leden gestuurd en de 

verspreiding van Mr. Goodfish-materi-

aal (posters, website en ander materi-

aal) kan van start gaan.

Door TourFish kwam Mr. Goodfish in 

contact met professionals uit het VK, 

België en Nederland en kon het pro-

gramma zijn krachten bundelen met 

andere organisaties op het gebied van 

duurzaam zeevoedsel. Door samen te 

werken met partners zoals Local Catch 

kan het Mr. Goodfish-programma zor-

gen voor meer synergie tussen agro-

food, visserij, verantwoord toerisme 

en duurzame ontwikkeling in Frank-

rijk. De activiteiten van Mr. Goodfish 

passen bij het concept verantwoord 

toerisme en bij het Hastings-model 

dat werd ontwikkeld in het kader van 

TourFish. Nu is het zaak lering te trek-

ken uit Mr. Goodfish en het geleerde 

direct toe te passen op de markt voor 

verantwoord toerisme. Daarvoor moe-

ten relaties worden aangegaan tussen 

allerlei sectoren en belanghebbenden. 

Eén mogelijkheid is om samen met 

de Local Catch-app een product te 

ontwikkelen, consistent met het con-

cept verantwoord toerisme, dat pro-

motie maakt voor het ‘van vangst naar 

bord’-verhaal. Hiermee zouden plaat-

sen in Frankrijk en Engeland aantrek-

kelijker kunnen worden gemaakt om in 

te wonen, te werken en om te be-

zoeken.
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Hastings haring festival

HOOFDSTUK  6 :

Conclusie

Het doel van TourFish was twee INTERREG IV A 2 Zeeën-projecten (GIFS en Fish & Chips) 
te combineren, samen met nieuwe partners (Sidmouth Trawlers en Nausicaa), om aan te 
tonen hoe verantwoord toerisme kan bijdragen tot economische en gemeenschapsontwik-
keling op lokaal niveau. 

Resumé: Verantwoord toerisme is toerisme 
dat plaatsen aantrekkelijker maakt om in te 
wonen en om te bezoeken

Dit doel is in overeenstemming met 

de Europa 2020-strategie, die de 

noodzaak schetst om steun te ver-

lenen aan slimme, duurzame groei 

die kansen biedt voor iedereen. Het 

streven is lidstaten te helpen bij het 

verhogen van de werkgelegenheid, 

productiviteit en sociale cohesie en 

het aantrekkelijker maken van re-

gio’s en steden om in te wonen, te 

werken en te bezoeken. 

Een belangrijk aspect van lokale 

economische ontwikkeling is het 

feit dat de lokale en de toeristische 

economie fundamenteel met elkaar 

verbonden zijn. Verbeteringen in 

regio’s en locaties maken plaatsen 

aantrekkelijker voor bewoners, maar 

kunnen ook een bron van nieuwe 

economische kansen zijn als er 

meer toeristen en bezoekers naar de 

streek kunnen worden getrokken. 

Om in de praktijk iets te kunnen be-

reiken, moet er wel overeenstem-

ming zijn over hoe je een plaats 

aantrekkelijk maakt. Dit moet een 

sterke visie zijn die belangheb-

benden, van overheid tot bedrijf-

sleven tot de lokale gemeenschap, 

kan inspireren. Het concept duur-

zame ontwikkeling is zo’n visie, maar 

wordt vaak gezien als een verzamel-

naam die strategische gezien weinig 

te bieden heeft. TourFish werd in 

het leven geroepen om te laten zien 

dat verantwoord toerisme een nieu-

we, meer gerichte visie kan bieden 

voor de agrofood- en visserijsector 

foto: Hastings Fishermen’s Protection Society
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om nieuwe economische kansen te 

scheppen en de gemeenschap te re-

vitaliseren.

In de inleiding van deze publicatie 

stelden we de drie hoofdvragen die 

TourFish wil beantwoorden:

1. Hoe kan de combinatie van voedsel, 

visserij en verantwoord toerisme 

plaatsen aantrekkelijker maken om 

in te wonen en te bezoeken? 

2. Waarin verschilt verantwoord toer-

isme van normaal toerisme als het 

gaat om voedsel en visserij?

3. Welke praktische kansen passen 

binnen het concept verantwoord 

toerisme? 

4. Deze vragen kwamen aan de orde 

bij de interactie tussen de partners 

en belanghebbenden, toen het 

onderzoek naar het belang van ve-

rantwoord toerisme voor duurzame 

ontwikkeling begon. In deze afs-

luitende opmerkingen beschrijven 

we onze bevindingen, de lessen die 

we geleerd hebben en de volgende 

stappen.

Nieuwe initiatieven voor verantwoord 

toerisme kunnen de kwaliteit van 

een plaats verbeteren door de sterke 

kant van een streek, het besef van 

plaats, de natuurlijke hulpbronnen 

en het culturele erfgoed te bescher-

men en te benutten. Plattelands- en 

kustgebieden met een groot aantal 

kleine en middelgrote stadjes zouden 

zeer aantrekkelijk kunnen zijn om in 

te wonen en te werken en als va-

kantiebestemming voor bezoekers 

vanuit de hele wereld. Het promoten 

en ontwikkelen van het natuurlijke 

en culturele erfgoed van een regio 

kan de lokale economie oppeppen 

en zorgen voor bedrijven met goede 

groeimogelijkheden (vooral met be-

trekking tot het toerisme). TourFish 

putte uit de expertise van bestaande 

2 Zeeën-projecten en nieuwe part-

ners, om een visie te ontwikkelen 

op verantwoord toerisme dat lokale 

economieën kan revitaliseren door 

een besef van plaats.

Waarom verantwoord 
toerisme? 

Verantwoord toerisme is geen niche-

markt. In de toeristische sector is 

een toenemende belangstelling voor 

‘ervaringsvakanties’ [10]. In een 

markt met moordende concurren-

tie, waar alle deelnemers proberen 

unique sellingpoints te ontwikkelen, 

kan het aanbieden van verantwoord 

toerisme een ‘toegevoegde waarde’ 

geven, met als gevolg zakelijk voor-

deel door nieuwe economische kans-

en. In het algemeen merken bezoek-

ers het verschil; belevenissen en 

activiteiten rondom lokale gemeen-

schappen worden als verrijkender 

ervaren. Dit heeft als extra voor-

deel dat verantwoord toerisme zich 

ontwikkelt parallel aan renovatie en 

educatie in de gemeenschap. Hier-

voor is echter nodig dat alle belang-

hebbenden een buy-in toezeggen. 

Van planners tot ngo’s en lokale ge-

meenschappen, iedereen moet be-

grijpen wat de toegevoegde waarde 

is van attracties die bezoekers meer 

foto: Julie Urquhart
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geld laten spenderen en de locatie 

daarnaast aantrekkelijker maken om 

in te wonen en te werken. Het ge-

brek aan steun van top-down organi-

saties kan leiden tot gemiste kansen 

en een gebrek aan dynamiek bij het 

ontwikkelen van nieuwe denkwijzen 

over economische ontwikkeling. 

Om inzicht te krijgen in de mogeli-

jkheden van verantwoord toerisme, 

is het nuttig de conclusies te lezen 

van een recent verschenen rapport 

van een gemeente in het VK over 

de belangrijkste instrumenten voor 

lokale economische ontwikkeling 

[11]. Enkele van de belangrijkste 

conclusies:

• Sensitiviteit met betrekking tot 

plaatsen is belangrijk.

• De lokale economische ontwikke-

ling moet gericht zijn op de groei 

en het onderhouden van lokaal ka-

pitaal.

• Concurrentie mag niet doorslag-

gevend zijn.

• De benadering van lokale econo-

mische ontwikkeling moet holis-

tisch zijn.

• Sterke leiderschapskwaliteiten van 

burgers zijn van groot belang.

Verantwoord toerisme is één mani-

er om deze handvatten voor lokale 

economische ontwikkeling te be-

nutten. In deze publicatie wordt 

beschreven hoe TourFish de vraa-

gstukken van lokale economische 

ontwikkeling benaderde met behulp 

van het concept verantwoord to-

erisme. De samenwerking tussen 

de TourFish-partners en belangheb-

benden uit de gemeenschap laat zien 

welke voordelen kunnen voortkomen 

uit de ontwikkeling van initiatieven 

voor verantwoord toerisme. 

Een onderdeel van deze samenwerk-

ing was de gezamenlijke organisa-

tie van de TourFish-conferentie, die 

Conceptrichtlijnen voor verantwoord 
toerisme rond voedsel en visserij
Verantwoord toerisme rond voedsel en visserij…

• moet een positief effect hebben op het milieu en op sociale en 

culturele aspecten;

• levert economisch voordeel op voor de plaatselijke bevolking;

• vergroot de leefbaarheid van de plaatselijke gemeenschap;

• wordt ontwikkeld samen met plaatselijke belanghebbenden in de 

voedings-/visserijsector;

• brengt toeristen op zinvolle wijze in contact met plaatselijke bo-

eren/vissers/voedselproducenten;

• geeft voorlichting over de ecologische en sociale vraagstukken 

rond landbouw en visserij, zodat mensen gefundeerde keuzes kun-

nen maken als toerist;

• garandeert toegankelijkheid voor iedereen;

• stimuleert respect tussen toerist en gastgemeenschap.

gehouden werd in Hastings op 23-

24 juni 2014. Hier ontmoetten de 

partners andere belanghebbenden 

uit de gemeenschap, de sector en 

beleidskringen om te onderzoeken 

hoe verantwoord toerisme een nuttig 

kader kan zijn voor lokale economis-

che duurzame revitalisering.

Tijdens de conferentie en bij de 

samenwerking ging men uit van de 

principes voor verantwoord toerisme 

volgens de verklaring van Kaapstad 

(beschreven in hoofdstuk 2). Deze 

dienden als richtlijn om na te denken 

over de vraag hoe de combinatie van 

agrofood, visserij en verantwoord to-

erisme plaatsen aantrekkelijker kan 

maken om in te wonen en om te be-

zoeken. Dankzij de interactieve the-

masessies tijdens de conferentie en 

de uitwisseling van ideeën, ervarin-

gen en kennis, beginnen de TourFish-

partners nu met belanghebbenden 

uit de gemeenschap aan een onder-

zoek naar de mogelijkheden voor 

verantwoord toerisme als kader voor 

lokale economische ontwikkeling. De 

conferentie leverde een set concep-

trichtlijnen op voor verantwoord to-

erisme rond voedsel en visserij. Deze 

conceptrichtlijnen vormen een start-

punt voor onderzoek naar het inte-

greren van verantwoord toerisme in 

de lokale economische ontwikkeling, 

om de middelen van bestaan en de 

levenswijze voor onze vissers- en 

landbouwgemeenschappen te waar-

borgen, nu en in de toekomst.

De volgende stap is het operation-

aliseren en kapitaliseren van de 

vooruitgang die is geboekt door 

TourFish, door pilotprojecten voor 

verantwoord toerisme op de cases-

tudy-locaties in praktijk te brengen. 

Het model voor verantwoord to-

erisme kan dan ‘in het echt’ getest 

worden in een praktische setting, en 

de conceptrichtlijnen voor verant-

woord toerisme rond voedsel en vis-

serij kunnen worden geformaliseerd. 

Onze visie voor 2020

Levendige kust- en plattelandsge-

meenschappen met een gezond 

milieu, veel werkgelegenheid, pro-

ductiviteit en sociale cohesie, die 

aantrekkelijk zijn om in te wonen, te 

werken en te bezoeken.
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