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Wereldnatuurfonds geeft voorkeur
aan visteelt boven visserij
Magnus van der Meer, Ag ro Eco (m .vandermeer@ag roeco.nl

In het tweede kwartaal van elk jaar is er veel nieuws over de haring. "Maatjesharing of
nieuwe haring wordt aileen gevist van eind mei tot half juni. Maatjesharing wil zo veel
zeggen als 'maagdelijke haring: die tot drie jaar oud is, nog niet geslachtsrijp, en die zich
in mei, net voor ze kuit zal ontwikkelen, vetvreet aan plankton" (Volkskrant Magazine,S
llml). "Van 1977 tot 1984 was de haringvisserij op de Noordzee verboden. De haring was
namelijk in de jaren daarvoor door een ongelimiteerde visserij op de rand van uitsterven
gebracht" (www.tijdvoorvis.nl). Tegenwoordig ligt de zaak anders: "Met de haringstand
op de Noordzee blijft het goed gaan, en volgens de biologen kunnen de vissers volgend
jaar 500.000 ton haring vangen, in plaats van de 460.000 ton die in 2004 gevangen mocht
worden" (Redersvereniging voor de ZeevisseriL 10 juni). "Haring is emotie" (Haagse Courant, 1 juli), dus iedere Nederlander eet Hollandse Nieuwe. Maar het kan altijd beter. In
hetzelfde artikel in de Haagse Courant stelt communicatieman Ralph van Hessen: "Ik zou
de promotie van de eerste nieuwe haring meer richten op de jeugd en meer rekening
houden met de modeme lifestyle."Weet u eigenlijk wie er (uw) kweekvis eet of zou moeten gaan eten?

Wie koopt er vis?
John Dallimore schrijft regelmatig artikelen
in Fish Farming International (FFI) over
"good business': In het juni nummer van
FFI gebruikt hij een studie van Christine
Webber uitgevoerd voor de Waitrose groep
in Engeland om consumenten in te delen
in vaste, waarschijnlijke en niet-waarschijnlijke viseters.

Vaste viseters
Drie groepen mensen zijn vaste viseters:
(1) "continuous convenience eaters" (permanente gemaks-eters): mensen die altijd
ingeblikt of bevroren voedsel tot zich nemen. Deze mensen laten zich voornamelijk
leiden door de verpakking, maar weten
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meestal niet wat er op de verpakking staat;
(2) "earth mothers": moeders die de consumptie van snoep en frisdrank van hun
kinderen willen compenseren met gezonde
maaltijden door de week. De moeders lezen wat er op de verpakking staat en hun
gedrag wordt sterk be'lnvloed door wat er
aan nieuws in de media komt. Ook de kinderen kunnen hun invloed laten gelden, met
name wanneer zaken niet eco-vriendelijk
zijn; (3) "Organic disciples" (organische
apostelen): mensen die het liefst aileen biologisch voedsel eten. Ze zijn erg gespitst op
gezondheid en hebben daarom ook een
voorkeur voor vis. Ze zijn echter wei in toenemende mate bezorgd over media campagnes over milieu- en ethische onderwer-

pen. Voor aile drie groepen vaste viseters
is traceerbaarheid belangrijk.
Waa rschijnlijke viseters
De waarschijnlijke viseters bestaan uit
diverse groepen mensen: (4) II childless
carousers II (kinderloze slempers), dat zijn
yuppen die aileen het beste en makkelijkste willen. Ze eten thuis uitgebreide, dure
kant-en-klaar maaltijden en verschijnen regelmatig in het restaurant. Zowel thuis als
uit zullen ze regelmatig vis consumeren.
Yuppen zijn geen echte doelmarkt, maar
vanwege hun voorkeur voor het betere en
duurdere product is het wei een interessante niche markt; (5) IIfood faddists" zijn
mensen die de laatste mode op het gebied
van voedsel mode volgen. Ze zullen aileen
vis eten wanneer dat lIin" is; (6) II wee kend
junkies" eten gelOnd door de week, maar
gaan in het weekend eten halen op de hoek.
am deze groep goed te bereiken moet dus
de snackbar beter voorzien worden van vishapjes. En ook bij de afhaal Chinees en Indier moet de vis het afleggen tegen de kip
en het varken; (7) II chaotic singles" zijn
chaotische vrijgezellen die over het algemeen iets eten wat makkelijk is. Oat kan
varieren van snackbar- of restaurantbezoek
tot het opwarmen van een kant-en-klaar
maaltijd. Voedsel is voor hen vaak geen
belangrijke zaak. Geen gemakkelijk te berei ken visconsument, maar toch een belangrijke doelgroep vanwege hun omvang.
In Duitsland is 60% van de consumenten
vrijgezel.
Vishaters
En dan de groepen die nooit vis eten:
jongeren die ofwe I (8) op II san dwich and
soup" leven of (9) aileen thuis bij mammie
eten (II return to nesters"). Ze kunnen aileen
v ia hun moeder (die eventueeillearth mother" is) bereikt worden. Tenslotte is er de
groep (10) II mon day morning de-toxers" die
's maandags weliswaar gelOnd leven en
drinken om te herstellen van het weekend
AQUAo(),~
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waarin ongezond werd geleefd, maar vana f
dinsdag al weer heen aandacht verleggen
van gelOndheid naar genot en hun geld dus
liever aan alcohol e.d. zullen besteden dan
aan vis.
Paling
De Nederlandse palingkwekers laten zelden
iets van zich horen. De palingvisserij daarentegen staat wei steeds in het nieuws.
Helaas is het bijna altijd lOrgelijk nieuws.
In Visserijnieuws (VN) van 11 juni schrijft
Wim van Eijk dat de EIFAC (adviescommissie over de Europese binnenvisserij) vergaderd heeft over o.a. de lOrgelijke paling stand in Europa. Willem Dekker van het
RIVO deed op die vergadering uit de doeken hoe slecht het er voor staat met lOwe I
de aalstand in de binnenwateren als met
de afnemende jaarlijkse glasaalintrek. Welke
factoren de daling veroorzaken is onduidelijk. IIBioloog Dekker gaf aan dat het er ei genlijk niet meer toe doet om achter de
juiste oorzaak te komen. De aalpopulatie
heeft een historisch dieptepunt bereikt en
er dienen maatregelen genomen te worden,
ondanks dat er geen zekerheid is over de
effecten van die maatregelen. Onderzoek
naar de echte oorzaken heeft geen zin, daarvoor is geen tijd meer. De huidige situatie
vraagt om een snelle, politieke beslissing.
Er moet nu eindelijk iets gebeuren, anders
is het echt te laat, was de boodschap:'

Het gaat wereldwijd niet goed met de aal.
Oat er wat moet gebeuren, daar waren aile
partijen het over eens tijdens het 'Nationale
debat over de aal', georganiseerd in Den
Haag (VN, 2 juli). Willem Dekker herhaalde
hier zijn sombere verhaal. Vissers gaven aan
dat het met de palingstand in het IJsselmeer
en de Randmeren droevig gesteld is. Men
wijt dat vooral aan het lite schone" en IIheldere maar levenloze water':

Wilkin den Boer van de Verenigde Riviervissers was het met die sombere verhalen
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niet helemaal eens. Hij roerde zich tijdens
het debat en schreef ook een ingezonden
brief in het VN van 9 juli: "Dekker vertelt
dat er geen enkel glasaaltje is gevangen bij
de bemonstering op het Noordzee Kanaal.
Ik denk dat je onderzoek niet serieus kan
nemen als je nog niet eens een glasaaltje
kan vangen. Wanneer sommige vissers op
de rivier een rij schietfuiken ophaalt en er
zit vuil in dan komt de glasaal soms zo mee
naar boven vanaf een diepte van 8 meter!
Onderzoek op de Benedenrivieren uitgevoerd door het RIVO heeft aangetoond dat
er in dit gebied een lichte toename is van
de vangst per vangsteenheid. Willem Dekker staat glashard te verkondigen dat de
visserij maar verboden moet worden om
de laatste aal te beschermen. Is dit wetenschap?" In hetVN van 2 juli stond al: "Dekker denkt niet dat dit het algehele sombere
beeld kan nuanceren, maar blijkbaar kunnen er lokaal nog wei situaties zijn waarin
de paling het goed doet':
AI met al geen vrolijke situatie. Niet voor
de palingvissers, maar ook niet voor de
kwekers die afhankelijk zijn van glasaal uit
de natuur. De EIFAC mag dan briefjes schrijyen, maar of de EU daardoor in beweging
komt blijft de vraag. Vanuit LNV heeft men
laten weten dat de aanpak van de glasaalvangst voor directe consumptie in Zuid
Europa heel moeilijk ligt. En of men de Chinezen aan gaat pakken die glasaal vangen
buiten de territoriale wateren is ook de
vraag, zie AQUAcultuur 2004 (1). Het enige
positieve dat ik weet te melden is dat de
palingstand nog steeds goed genoeg is om
stropen aantrekkelijk te maken. "Hondsbrutale stropers brengen palingvisser Ties
Jagersma uit het Friese Oudega aan de
bedelstaf" bericht deTelegraafvan 29 juni.
Twee broers uit Genemuiden werden veroordeeld tot een boete van 1000 euro elk,
omdat ze op heterdaad waren betrapt bij
de diefstal van 180 kg paling uit fuiken in
het Ketelmeer (VN van 4 junj). De Stentor
van 29 mei meldt dat het echter in totaal
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minstens om 630 kg gestolen paling ging.
De ooete bleef beperkt omdat het 'pas' de
eerste keer was dat de broers betrapt waren. En in het laatste weekend van juni werden vijf personen die fuiken leeghaalden
rond hetVolkerrak en de Oosterschelde betrapt (Telegraaf.nl. 30 junj).
Kokkels
De kokkelvissers hebben geen goede ervari ng met het wachten op overheid si ngrijpen. Ze zijn opgeofferd aan de gaswinning. Dit jaar mogen ze nog vissen en
daarna worden ze uitgekocht.
(Persbericht PO Kokkels, VN). Natuurbeschermers hebben hun steentje bijgedragen aan deze gang van zaken. De mechani sche kokkelvisserij wordt algemeen gezie n
als schadelijk voor het milieu. Maar bij gas~
winning zal er bodemdalingoptreden. Die
daling is beperkt tot een tiental centimeters,
zo is de verwachting, en het beweeglijke
wad zal dat wei op kunnen vangen. Maar
anders dan met de visserij zijn de gevol gen van gaswinning onomkeerbaar en
waarschijnlijk te voelen in een groot deel
van het wad. Wanneer de gaswinning doorgaat zouden natuurbeschermers op de
lange duur nog wei eens spijt kunnen krijgen van hun rol in deze besluitvorming.
"Bij het Centrum voor Schelpdieronderzoek
in Yerseke wordt hard gewerkt aan een
innovatieprogramma voor schelpdierkweek. De recente politi eke besluiten over
gaswinning en schelpdiervisserij tonen aan
hoe urgent vernieuwingen zijn. De trend is
voor schelpdieronderzoeker Aad Smaal
heel duidelijk: van vissen naar kweken. In
natuurgebieden als de Waddenzee en de
Oosterschelde gelden steeds meer beperkingen en het produceren van schelpdieren
in deze gebieden roept telkens weer bezwaren op. Wat de schelpdiersector sowieso
mee heeft is de markt, die is gewoon goed';
staat in deVN bijlage van 16 juli. Helaas voor
de kokkelsector is het volgens Smaal nog
niet mogelijk kokkels op grote schaal te
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gaan kweken .
Garnalen
"Eigenlijk kan het helemaal niet" volgens
het VN van 28 mei, "Een vaccin dat garnalen beschermt tegen virusziekte. Garnalen
hebben geen immuunsysteem dat kan leren indringers te herkennen. Toch hebben
virologen van Wageningen Universiteit &
Researchcentrum een methode gevonden
om tijgergarnalen te beschermen tegen het
Witte Stippen Syndroom (WSS). Het bedrijf
Int ervet gaat nu werken aan een commercieel preparaat:'
De uitbraken van WSS hebben er voor gezorgd dat in Azie de meeste kwekers overgestapt zijn van de tijgergarnaal (monodon)
op de Zu id-Ameri kaa nse ga rnaa I
(vannametl bericht FFI in haar juni nummer.
In China is men nu aan het proberen uit de
weinig overgebleven tijgergarnalen een lijn
te ontwikkelen die resistent is tegen het
WSS virus. En in de VS is het Oceanic
Institute op Hawaii bezig met het ontwikkelen van een zeer intensieve teelt van garnaal in recirculatiesystemen (FFI. juni 2004).
Men wil daarmee zonder milieu- en ziekteproblemen garnalen gaan kweken in hun
B i osecu re
Zero-Excha nge
S h ri m p
Technology (BioZEST) systeem.
Overigens zou bij dit onderzoeksproject in
de VS ook kunnen meespelen dat men de
nationale garnalenkwekers wil helpen. Die
worden op dit moment namelijk finaal weggeconcurreerd door hun collega's uit met
name Azie. Die garnalenkwekers uit het zuiden van de VS beschikken over een sterke
lobby in Washington en hebben er voor
ku nnen zorgen dat op garnalen uit China
en Vi etnam tussen de 19 en 120% importbelasting betaald moet worden om
"dumping praktijken" tegen te gaan. En landen als Indonesie,Thailand en Bangladesh
hangen soortgelijke maatregelen boven het
hoofd. En wij hier maar denken dat de VS

zo voor een vrije markteconomie zijn.
Action A id, een internationale NGO meldt
ondertussen : "Duizenden Vietnamese boeren zullen terugvallen in armoe"
(Vietnamese News Agency. 30 juni). De
Nederlandse overheid stimuleert de import
van duurzame garnaal uit Indonesie en
Maleisie (Vismagazine. 3 juli). Het samenwerkingsverband heeft al zeven projectvoorstellen opgeleverd, vertelt Kar i n
O lsthoorn van de Directie International
Zaken van LNV. Een van de voorstellen is
gericht op duurzame kweek van garnalen.
(Overigens wordt nu gewerkt aan een zelfde
project in Vietnam, waar schrijver dezes aan
meewerkt. Maar dat was nog niet in het
nieuws.)
In Nederland kijkt de NMa (Nederlandse
Mededingingsautoriteit) toe op eerlijke handel. Ze veroordeelde een tijd geleden de
garnalensector tot een miljoenenboete. Er
is nog geen definitieve uitspraak en die zal
ervoor de zomer ook niet komen (VN. 9 juli).
Kamerleden vinden dat de garnalenector
veel te lang in het ongewisse wordt gelaten. "Siem Buys (CDA) was het felst in zijn
kritiek. De NMa klopt zich op de borst over
een prijsverlaging van 11 % voor garnalen
in de supermarkt. Maar die prijsverlaging
komt niet door de NMa maar door de
prijzenslag in de supermarkten:' De vissers
zijn door de lage prijzen en hoge kosten
door het vele vissen in de problemen gekomen en zijn nu overeengekomen om
vangsten te minderen. In het VN van 9 juli
staat: "De garnalenprijzen op de Nederlandse visafslagen schoten deze week met
bijna 40 eurocent per kilo omhoog. De prijsverhoging is ook volgens handelaar Heiploeg duidelijk een gevolg van de vrijwillige
vangstbeperking:' Maar hopen dat het deze
keer lukt met die vissers: beter voor hen en
voor de garnalen.
Heilbot
De exportwaarde van gekweekte heilbotvan-
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uit Noorwegen is de eerste vier maanden
van het jaar gestegen van 750.000 euro in
2003 naar ruim 1,2 miljoen euro in 2004. De
toename is vooral te verklaren door een hogere kiloprijs (VN van 11 juni). Een van de
producenten van heilbot in Noorwegen is
Nutreco dochter Marine Harvest, die dit najaar met haar eerste heilbot op de markt zal
komen. Voor 2004 zal naar verwachting in
heel Noorwegen 700 tot 800 ton gekweekte
heilbot op de markt komen, en volgend jaar
1000 ton. Ondanks de verwachte stijging is
het aantal producenten van kweekheilbot
teruggelopen van 14 naar 8 (VN van 4 juni).
Pangasius
Door de voortdurende quotumdaling van de
schol is die vis allange tijd "te duur': De markt
accepteert (gekweekte) pangasius inmiddels
als een van de betaalbare vervangers van
schol (VN 11 juni). Gekweekte pangasius
komt voornamelijk uit de Mekong delta in
Vietnam. Naast de gekweekte pangasius
soorten leeft in dat gebied ook de Mekong
reuzenmeerval, Pangasianodon gigas (zie
AQUAcultuur nr. 5, 2003). Sapa-DPA melde
op 29 april dat "V~~r het eerst in drie jaar
hebben vissers in Noord Thailand twee
Mekong reuzenmeervallen gevangen. De
twee dieren van 2,2, en 2,3 meter lang wogen elk meer dan 200 kg en werden binnen
enkele minuten achter elkaar gevangen. De
vangs t doet de hoop opleven dat de soort
alsnog voor uitsterven kan worden behoed':
Zalm
In de viswinkels is er nog weinig van te merken, maar de prijzen voor kweekzalm uit
Noorwegen, Chili en de Faroer zijn sinds
2000 met een derde gedaald. De sector in
schotland en lerland heeft geklaagd over de
aanhoudende stroom goedkope importzalm
uit bovengenoemde drie landen: vorig jaar
12% meer volume terwijl de prijs met 11 %
daalde. De Europese Commissie wil binnenkort, om dumpingpraktijken te voorkomen,
quota instellen voor de export van zalm in
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de EU CVN van 4 juni).
Zalm blijft overigens steeds maar weer in
verband gebracht worden met de negatieve
effecten van genetische manipulatie. In de
Scientific American van 8 juni verscheen een
artikel waarin gesuggereerd wordt dat genetisch gemanipuleerde (GM) zalmen korte
metten maken met hun niet-gemanipuleerde
soortgenoten in tijden van voedseltekort.
Gezien de opzet van de proef in tanks heeft
het resultaat waarschijnlijk weinig te doen
met wat er in de natuur zal gebeuren wanneer de gemanipuleerde zalm ontsnapt uit
een kooi. Maar ondertussen staat het bericht
wei op www.gmwatch.org en in de Scientific
American. Dat zal de naam van zalm geen
goed doen, ook al gebruiken we hier geen
GM zalm. En dat is zeker het geval wanneer
de gemiddelde viseter een kritischer consument is dan "chaotic single" of een "monday
morning de-toxer': En daar mogen we toch
wei vanuit gaan.
Geen ijdelheid
In het NRC Handelsblad van 21 mei stond

Wout Dekker, spreker tijdens Aqua Vision 2004.
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een prachtig interview met Wout Dekker
(foto 1) van Nutreco met de titel: Mij past
geen ijdelheid. De laatste twee vragen van
het interview waren:
Hoogmoed komt voor de val?
"Nou, we zijn heel trots op wat we doen.
We hebben de Sijthof-prijs gewonnen voor
het beste jaarverslag, we hebben een prijs
gekregen voor ons sociale jaarverslag. Dat
willen we best weten:' Hij pakt een brochure
van een conferentie over de duurzaamheid
van aquacultuur, in juni in Noorwegen. "Die
organiseren we elk jaar, sinds 1996. Er komen ministers, mensen uit de wetenschap,
vertegenwoordigers van ngo's, de top van
de industrie en de financiele wereld. Wij vinden dat we zulke dingen moeten doen als
de grootste in onze sector van de wereld.
Wat is er verkeerd aan een beetje persoon/ijke ijdelheid?
"Een onderneming waar zo hard gewerkt
wordt met zo'n onzekere toekomst, daar past
geen topman bij die ijdel of zelfgenoegzaam
is:'
Samenwerking visserij en aquacultuur nodig
In het eerste nummer van AQUAcultuur van
dit jaar berichten we dat volgens prof. Bram
Huisman de viskwekers en vissers meer samen moeten werken. Ook de nota van LNV,
gepubliceerd in februari van dit jaar noemt
die samenwerking van strategisch belang.
Ook de in juni in Noorwegen georganiseerde
internationale Aquavision conferentie werd
de stelling onderschreven dat de groeiende
vraag naar vis noodzaakt tot samenwerking
tussen visserij en aquacultuur.
In hetVN van 9 juli staat: "Volgens dr Barry
Costa-Pierce is aquacultuur het antwoord
op de groeiende vraag naar vis. Echter, de
visteelt zal de visserij nooit kunnen vervangen. Aquacultuur en visserij zullen zich naast
elkaar ontwikkelen en samenwerken. Samen
moeten ze oplossingen aandragen voor zo-
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wei de ecolo'gische als de so ciaal -maatschappelijke v raagstukken ." "Dr. Jason
Clay (foto 2}meldde dat het Wereld Natuur
Fonds onder bepaalde omstandigheden de
voorkeur geeft aan aquacultuur boven visserij. Eigen onderzoek van het WNF wees
namelijk uit dat de effecten van het kweken
van garnaal op de natuurlijke omgeving geringer waren dan die van de garnalenvisserij.
HetWNF wil samenwerken met de kwekers
om hun invloed op de natuurlijke bronnen
tot een minimum te beperken:'
En nu maar hopen dat de aquacultuursecto r
wat weet te doen met die uitgestoken hand.
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Jayson Clay tijdens de Aqua Vision 2004 eonferentie : Foto : Nutreeo .
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