Denktank tegen overbevissing tonijn
Twee van de drie belangrijke soorten
tonijn in de Stille Zuidzee nemen snel
in aantallen af. Een bijeenkomst van
bedrijven en het Wereld Natuur Fonds,
op initiatief van Wageningen University
en met medefinanciering van EL&I,
legde de kiem voor een nieuw type beheer en een groot onderzoeksproject.
Verschillende internationale vishandelaren,
visverwerkers en tonijnvissers kwamen in
de nazomer van 2010, in een hotel vlakbij
Wageningen samen met mensen van het
Wereld Natuur Fonds (WNF), andere ngo’s,
documentairemakers en diverse wetenschappers. Als Tuna Think Tank brainstormden ze
drie dagen over nieuwe vormen van duurzaam
beheer van tonijn in de Stille Zuidzee, waar
de roofvis veel voorkomt. Initiatiefnemers
waren Simon Bush en Paul van Zwieten
van Wageningen University, onderdeel van
Wageningen UR, die de bijeenkomst ook voorbereidden met onderzoek en opiniestukken.
De ideeën van de denktank draaien om een
grotere rol voor het bedrijfsleven in het beperken van schadelijke vangst van tonijn en het
terugsluizen van winst in het verduurzamen
van de vangst. ‘Dat kan door certificering met
het MSC-keurmerk, maar er zijn ook andere
opties’, vertelt Bush. ‘Bijvoorbeeld meer druk
van retailers op vissers, visverwerkers en
handelaren om te voldoen aan duurzaam-

heidseisen, zonder dat die tonijn meteen een
duurzaamheidskeurmerk meekrijgt voor consumenten. Grote en kleine vissers nemen ook uit
zichzelf maatregelen om zuiniger om te gaan
met de visstand, in de hoop toegang te krijgen
tot de Europese markt, die hogere eisen stelt
aan duurzaamheid dan lokale markten.’
Het gaat verder vooral om het tegengaan
van te veel vangst van jonge tonijn van soorten
waar overbevissing voor dreigt. Bijvoorbeeld
door de bemanning van een vissersboot via
premies te stimuleren tot minder bijvangst,
of met een inruilactie van netten, waarbij vissers in ruil voor hun oude net een nieuw net
krijgen waar minder kleine tonijn in achterblijft. De ideeën worden nu in praktijk uitge-

werkt door WNF-Indonesië en de bedrijven.
De denktank leidde ook tot onderzoeksvragen. Bush en Van Zwieten hebben inmiddels
financiering voor het onderzoeksprogramma
BESTTuna met tien promovendi dat dit jaar
start, dankzij het Wageningse universiteitsfonds
INREF, het WNF en andere donoren. Het programma draait om de rol die het bedrijfsleven
kan hebben in vernieuwende, marktgerichte
vormen van beheer en de vraag hoe die voor
voldoende prikkels kunnen zorgen om de tonijnvangst te verduurzamen.
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Campagne van het Wereld Natuur Fonds voor de blauwvintonijn.

Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden
Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij
hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren,
en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag
de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mosselen en oesters naar
Europa gaan exporteren.
In Vietnam worden schelpdieren in zeegebieden
en baaien gekweekt in drijvende systemen met
touwen en mandjes met schelpdieren, en in het
wild gevangen met schepen en met de hand.
Naast de verkoop binnen Azië zouden producenten graag meer schelpdieren in Europa willen afzetten. Interessant als exportproduct zijn
onder meer bloedkokkels met hun rode vlees.
Voor Nederlandse visverwerkers zou Vietnam
een mooie nieuwe bron van aanvoer zijn.
In open water kunnen schelpdieren echter makkelijk ongewenste vervuilingen oplopen. Ze kunnen er bijvoorbeeld zware metalen oppikken,
bacteriën en virussen uit menselijke ontlas-

ting of giftige stofjes die algen uitscheiden.
Voor een exportvergunning naar de EU moet
Vietnam dus laten zien dat het een veilig product levert, onder meer door aan te tonen dat
ze de kwaliteit van het buitenwater goed in de
gaten houden. ‘Want gaan er algen bloeien die
toxines uitscheiden, dan moet je een schelpdiergebied sluiten’, vertelt Marnix Poelman
van IMARES, onderdeel van Wageningen UR.
‘Je moet dus ook de stroming in de vangstgebieden en verontreinigingsbronnen in kaart
brengen; verontreinigingen komen ten slotte
vaak ergens vandaan. Over dat soort zaken
willen ze in Vietnam meer leren; over wat er
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bij komt kijken aan voorschriften en analyses.
De Europese Unie komt namelijk eind van dit
jaar controleren of het land haar zaken op
vis- en schelpdiergebied op orde heeft.’
Het bezoek dat de medewerkers van RIKILT en
IMARES in augustus aan Vietnam brengen is
dus vooral bedoeld om kennis over te dragen
rond risk assessment en EU-regelgeving voor
vis en schelpdieren. Verder gaan ze overheidsmedewerkers trainen in het controleren
van productiebedrijven op het werken volgens
HACCP. ‘We bieden een vraaggestuurd programma aan.’
Poelman heeft alle vertrouwen in een goede
afloop voor Vietnam, al blijven er altijd uitdagingen liggen. ‘Maar het is ze ten slotte ook
met kweekvis gelukt.’
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