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Visserijbeheer door de dorpsgemeenschap 

We ondersteunen kustgemeenschappen bij het initiëren van visserijbeheer 

dat gericht is op de bescherming van mariene ecosystemen en habitats 

die voor hen belangrijk zijn, namelijk koraalriffen en mangrovebossen.  

Samen met lokale partners en gemeenschappen bepalen we specifieke 

stappen voor visserijbeheer, te beginnen met participatieve 

visserijmonitoring om lokale visserijtrends in de tijd te zien en met behulp 

van gegevens die door gemeenschappen zijn verzameld, om stappen in de 

richting van visserijbeheer te bespreken, zoals tijdelijke sluiting van 

gebieden waar de visserij, vooral voor economisch belangrijke visserij, 

zoals octopus en modderkrab.  

Door gegevens, kennis en gemeenschapskennis te combineren als basis 

voor gemeenschapsgericht visserijbeheer, 

Instandhouding en herstel van mangroven 

Pesisir Lestari ondersteunt partners en gemeenschappen bij het 

implementeren van duurzaam gebruik van mangrovebossen , waar 

gemeenschappen toegang hebben tot gegarandeerd beheer, om toezicht 

te houden op en toezichthoudende functies uit te voeren over de 

mangrovebosgebieden die ze beheren.  

We ondersteunen ook het herstel van beschadigde ecosystemen van 

mangrovebossen door middel van herstelinspanningen waarbij alle 

belanghebbenden in het veld betrokken zijn. 

Verbetering van de bestaanszekerheid van kustgemeenschappen 

In een poging om duurzaam beheer van visserij en mariene hulpbronnen 

aan te moedigen, zorgen we er ook voor dat gemeenschappen mondiger 

worden en in staat zijn hun basisrechten te vervullen.  

Vanuit verschillende basisrechten van levensonderhoud van 

kustgemeenschappen nemen we een prioritaire aanpak, namelijk het 

verbeteren van de gezondheidstoestand, het vergroten van de financiële 

weerbaarheid en het versterken van sociale inclusie en gendergelijkheid. 

Lokale initiatieven voor het beheer van de octopusvisserij 

"Tijdens deze pandemie is de prijs van octopus behoorlijk gedaald, zelfs 

nu", zegt Aswadi Sahari, een octopusverzamelaar uit Bulutui Village, 
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Noord-Minahasa, Noord-Sulawesi. Aswadi vertelde hoe de prijs van 

octopus is gedaald sinds het bedrijf stopte met het exporteren van 

octopus naar bestemmingslanden vanwege wereldwijde 

handelsbeperkingen als gevolg van COVID-19. 

Aswadi was een van de sprekers tijdens de panelsessie met Gayatri 

Reksodihardjo-Lilley (directeur, LINI Foundation ), La Beloro 

(directeur, Forkani ), Akbar Ario Digdo (CEO, Yapeka ) en Pingkan 

Katharina Roeroe (hoofd van het subdirectoraat voor bescherming en 

instandhouding van vissoorten, KKP). 

In de panelsessie kregen vertegenwoordigers van de organisaties de kans 

om meer te vertellen over hoe de gemeenschappen die zij ondersteunen 

in Banggai, Centraal Sulawesi; Wakatobi, Zuidoost-Sulawesi; en Minahasa 

Utara, Noord-Sulawesi, zijn begonnen hun octopusvisserij lokaal te 

beheren. 

Gayatri deelt verhalen over de gemeenschap in het North Banggai District, 

waar traditionele Bajo-vissers hun octopusvangst zijn gaan 

monitoren. Deze gegevens worden een hulpmiddel voor het versterken 

van de gemeenschap waarmee ze beter geïnformeerde beslissingen 

kunnen nemen over het beheer van hun visserij op octopus door middel 

van periodieke sluitingen van de visserij - perioden waarin bepaalde 

visgronden voor vissers zijn gesloten en door de gemeenschap zijn 

overeengekomen. 

Koraaloctopussen hebben een korte levenscyclus (ongeveer 15-18 

maanden), maar ze groeien snel en verdubbelen elke maand in gewicht 

gedurende de eerste zes maanden van hun leven. Dit is de reden waarom 

periodieke visserijsluitingen zo effectief zijn; verminderde visserijdruk, al 

is het maar voor een korte tijd, biedt de octopus de mogelijkheid om 

groter te worden. 

La Beloro benadrukte het belang van samenwerking tussen traditionele 

gemeenschapsinstellingen, nationale parkfunctionarissen en de overheid 

bij het beheer van de octopusvisserij en de Darawa-bevolking die in het 

Wakatobi National Park woont - waar ze de octopusvisserij lokaal hebben 

beheerd door middel van tijdelijke sluitingen. 

Akbar vertelde over Rumah Boboca (de bijnaam van de Bulutui-

gemeenschap voor het octopushuis ), een van Yapeka's inspanningen om 

gemeenschappen in Bulutui en Gangga Satu, het subdistrict Likupang 

Barat, te helpen een vangstbewakingssysteem te bouwen en 

octopuskopers uit het dorp op te leiden als gegevensverzamelaars - en 

maak dan een tijdelijke sluiting van de octopusvisserij. 

“Hoewel de octopus niet op de lijst van bedreigde diersoorten staat, moet 

de duurzaamheid ervan worden gehandhaafd vanwege zijn habitat op 

https://lini.or.id/
https://www.forkani.id/
http://yapeka.or.id/
https://www.youtube.com/watch?v=u0j13PbYl1I&t=13s


koraalriffen. Bijvoorbeeld door methoden voor visserijbeheer te gebruiken 

die koraalriffen niet beschadigen”, zegt Pingkan K. Roeroe. 

“De gemeenschap en de overheid moeten samenwerken en hun 

respectieve rollen hebben. Participatie van de gemeenschap is de sleutel 

tot succes bij natuurbehoud, "voegde hij eraan  toe. 

 


