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In 2006 werd er door de consument opnieuw meer vis
gegeten. Het feit dat vis gezond en lekker is zijn motieven
om steeds vaker een visje te eten. De consument wordt
echter steeds kritischer en wil zich kunnen informeren
over het achterliggende verhaal bij de gekochte vis.
Nathalie Steins gaat in op de werkzaamheden van het
Productschap Vis.

Het is dé belangrijke uitdaging voor de vissector om een
goed evenwicht te vinden tussen de groeiende vraag van
consumenten waar en hoe vis wordt gevangen of gekweekt
en de continuïteit van de bedrijfstak. Of: een balans tussen
ecologie en economie.
Vis is niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd een
belangrijke bron van voeding. En, zonder vis geen toekomst
voor de vissector. “We moeten dusdanig met het leven in
het water omgaan, dat we tot in de eeuwigheid kunnen
blijven vissen. Economisch verantwoord, milieubewust en
goed voor de mens. Als we dat allemaal voor elkaar krijgen,
dan zijn we succesvol met maatschappelijk verantwoord
ondernemen”, aldus Jan Odink, voorzitter van het Productschap Vis.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vorige maand presenteerde het productschap voor het eerst
een jaarverslag over het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit verslag is het directe resultaat van
de inspanningen binnen de gehele bedrijfsketen en maakt
deel uit van het Meerjarenplan Verantwoorde Vis, dat vorig
jaar van start ging. Het draait vooral om zaken zoals duurzaamheid, gezondheid en verantwoord handelen. Odink:
“De roep om als sector hierover te communiceren wordt
steeds groter. Dat vormt een enorme uitdaging voor de vissector om verantwoord invulling te geven aan de vangst,
kweek, verwerking, handel en verkoop van een goed en
gezond product.”
Productschap Vis
In het Productschap Vis hebben aanvoer, afslag,
(detail)handel en verwerking hun krachten gebundeld. Het
is de enige plek waar de hele visketen bij elkaar aan tafel
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zit. Een spin in het web als het gaat om kennisoverdracht,
dienstverlening, beleidsdiscussies, belangenbehartiging en
vormgeving van de Nederlandse vissector.
De organisatie geeft namens de vissector gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid en probeert (inter)nationale
besluitvorming te beïnvloeden. Ook maakt het productschap zelf beleid en ziet het erop toe dat de afspraken worden nagekomen. Het productschap is van én voor de hele
vissector, want de bestuurders zijn zelf praktijkmensen uit
alle geledingen van de sector.
Gemeenschappelijk belang
Het Productschap Vis bundelt de beroepsmatige activiteiten
rondom vis. Sportvisserij Nederland doet dat voor de hobbymatige activiteiten. Dat lijken twee aparte werelden maar
dat zijn het niet. Van ver op de Noordzee tot in de kleinste
binnenwateren hebben de beroepsvisserij en de sportvisserij met elkaar te maken.
Zij vissen niet alleen op dezelfde vissoorten, maar ook in
hetzelfde water. Zowel letterlijk als figuurlijk komen beiden
elkaar tegen. Steeds duidelijker wordt dat zij elkaar ook nodig
hebben en elkaar kunnen aanvullen. Het meest duidelijk zien
we dat bij de gezamenlijke actie voor het herstel van de aalstand maar ook voor andere vissoorten staan sportvisserij en
beroepsvisserij voor een belangrijke taak: het (mede)beheren
van de visstand en het lobbyen voor een natuurlijk, schoon
en goed toegankelijk leefgebied van de vis.
Kabeljauw, zeebaars, platvis, zalm, paling en snoekbaars,
allemaal soorten die door sportvisserij en beroepsvisserij
worden bevist en duurzaam moeten worden beheerd. Over
de kabeljauw praten vertegenwoordigers van de beroepsvisserij en de sportvisserij in de Regionale Advies Raad voor
de Noordzee. Over visserij en visstandbeheer vindt overleg
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plaats in de Visstand Beheer Commissies waar zij gezamenlijk werken aan planmatige bevissing.
De aal als voorbeeld
Het meest recente voorbeeld van een goede samenwerking
zijn de ‘aalpilots’ in Rijnland en op het Veluwe Randmeer.
Deze pilots zijn een uitvloeisel van goed samenwerken en
lobbywerk van Sportvisserij Nederland en de Combinatie
van Beroepsvissers ondersteund door het Productschap. Het
was een initiatief van Sportvisserij Nederland om via een
aalcomité de problematiek van de aal meer in de belangstelling te krijgen en te zoeken naar oplossingen voor de
achteruitgang in de intrek van glasaal.
Het resultaat was een Nederlands Beheerplan Aal met concrete voorstellen. Een plan dat eind 2005 door de voorzitter Albert Jan Maat aan toenmalig minister Veerman werd
overhandigd. Even dreigde het alsnog mis te gaan toen het

Rechts:
Sport- en beroepsvisserij werken samen in aalpilots.
Onder:
De Nederlandse beroepsvissers vissen vooral op platvis.
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ministerie van LNV, bij het vormgeven van het Nederlandse
aalbeheer, volledig inzette op nationale planvorming volgens ideeën die door IMARES ontwikkeld moesten worden.
Met succes hebben wij argumenten aangevoerd om het aalbeheer concreet op te pakken in een aantal Visstand Beheer
Commissies.
Inmiddels zijn beroepsvissers en sportvissers in de twee
gebieden enthousiast aan de slag gegaan. Sportvissers zijn
hun vangsten aan het registreren en helpen mee met het
doormeten van de vangsten van de beroepsvissers. De
beroepsvissers hebben geleerd hoe de schieralen gemerkt
moeten worden en registreren dagelijks hun aalvangsten.
Mogelijk herstel
Het enthousiasme in deze projecten komt voort uit het
gevoel dat er iets moet gebeuren en dat deze pilots een eerste stap zijn naar een mogelijk herstel van de aalstand. Uit
heel Europa moeten meer gezonde en vruchtbare schieralen richting de Sargassozee kunnen trekken. Het is essentieel voor de samenwerking dat er in de pilots niet alleen
naar de vangsten van beroepsvissers wordt gekeken, maar
ook naar de vangsten van sportvissers, de stroperij, de
schade veroorzaakt door de gemalen in de binnenwateren,
de waterbodemkwaliteit en de aalscholvervraat.
De pilots dienen te resulteren in beheerplannen die laten
zien dat er een substantiële hoeveelheid schieralen het
beheergebied van de VBC gezond kan verlaten om op
paaitrek te gaan richting de Sargassozee. Dat moet richting
Brussel kunnen worden aangetoond. Tenslotte krijgen we
dan meer inzicht in de effecten van deze maatregelen op de
hoeveelheid gezonde schieralen in het gebied.

Enthousiast aan de slag met aal.
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De Nederlandse visserijsector wil verantwoord produceren

