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zijlijnen

Stimulans voor verduurzaming aquacultuur
Het grote aantal visbestanden dat onder druk staat en de 
wereldwijd stijgende vraag naar vis, hebben ertoe geleid 
dat de sector op zoek is gegaan naar alternatieven voor 
de traditionele vangst. Eén daarvan is het kweken van vis, 
schaal- en schelpdieren. Aangezien aquacultuur niet inhe-
rent duurzaam is, zijn door Imares criteria voor duurzame 
aquacultuur ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een 
‘duurzaamheidsmaatlat’. 
Deze Maatlat Duurzame Aquacultuur is opgesteld voor 
tilapia en diverse meervalsoorten. De maatlat richt zich op 
drie duurzaamheidsthema’s: dierenwelzijn- en gezondheid, 
energie- en watergebruik, en voeders. Hierbij worden aspec-
ten meegenomen als het type kweeksysteem, geneesmid-
delengebruik, dodingsmethode, energie- en waterverbruik, 
transport van vis, herkomst van voeders en voerverbruik. 
Bedrijven die voldoen aan deze maatlat kunnen profiteren 
van diverse fiscale voordelen.

Blauwvintonijn is bedreigde diersoort
Tengevolge van de wereldwijde overbevissing dreigt het 
doek voor veel grote roofvissen te vallen. Een van de slacht-
offers is de blauwvintonijn. Onder druk van een groeiend 
leger wetenschappers en milieuorganisaties zoals Green-
peace, heeft Brussel onlangs toegezegd een strengere 
bescherming van deze majestueuze vis te ondersteunen. Of 
de noodzakelijk geachte maatregelen zoals het instellen van 
reservaten en een handelsverbod op blauwvin(producten) 
daadwerkelijk zullen worden genomen, is echter de vraag. 
Wat visserij betreft prevaleert in Europa traditioneel het 
korte termijn belang.
http://www.maakschoonschap.nl/

Aanzienlijke wintersterftes
Tengevolge van de langdurige ijsbedekking heeft de winter 
van 2009/2010 tot aanzienlijke vissterftes geleid. Het betreft 
vooral kleine(re) vaak afgesloten ondiepe wateren. De oor-
zaak van deze sterftes is een langdurige ijsbedekking. Deze 
wintersterftes treden vooral op wanneer er ook – zoals in 
deze winter – veel sneeuw op het ijs ligt. Door de sneeuwbe-
dekking dringt er geen licht door in het water en wordt er 
geen zuurstof meer geproduceerd. Door afbraakprocessen 
verdwijnt vervolgens de nog aanwezige hoeveelheid zuur-
stof en worden voor vis giftige stoffen gevormd.
Wintersterfte is in principe een natuurlijk verschijnsel, 
waarbij een deel van de visstand dood gaat. Tengevolge van 
achterstallig baggeronderhoud kunnen zich echter zeer 
ernstige sterftes voordoen waarbij (nagenoeg) alle vissen 
doodgaan. Dergelijke vissterftes leiden afgezien van dieren-
leed tot overlast en ernstige schade aan de ecologische kwa-
liteit van het betreffende water.
Vanuit haar betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid 

voor een gezonde visstand heeft Sportvisserij Nederland bij 
haar aangesloten hengelsportverenigingen geadviseerd hoe 
te handelen bij wintersterfte. Daarbij heeft Sportvisserij 
Nederland de waterschappen en gemeenten dringend ver-
zocht deze vissterftes waar mogelijk te voorkomen en de 
gevolgen hiervan te beperken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/

Zoekkaart zeevissen verschenen
Sportvisserij Nederland 
heeft onlangs de Zoek-
kaart zeevissen uitge-
bracht. Met deze zoek-
kaart kunnen op een 
leuke en eenvoudige 
wijze de meest voorko-
mende vissoorten uit 
de Noord- en Wadden-
zee op naam worden gebracht. De zoekkaart maakt onder-
deel uit van het educatieve project Vissenschool (www.vis-
senschool.nl) maar is ook aan te bevelen voor een ieder die 
graag wil weten met welke vis hij of zij te maken heeft.
http://www.sportvisserijnederland.nl/

Sportvisacademie
Sinds 2009 kent Nederland een echte sportvisacadamie. Het 
Cluciuscollege in Alkmaar verzorgt in samenwerking met 
het Wageningen Imares, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Sportvisserij Nederland en de brancheor-
ganisaties een speciale MBO opleiding voor jongeren die in 
de hengelsportbranche willen werken. De opleiding blijkt 
een gat in de markt, reden voor AOC de Groene Welle in 
Zwolle om dit jaar een vergelijkbare opleiding te starten. 
http://www.sportvisacademie.nl/

Vissen in de waaien van Eemland
Eind vorig jaar verscheen het Alterra rapport ‘Vissen in de 
waaien van Eemland’. Dit rapport beschrijft de resultaten 
van visstandbemonsteringen in waaien die gelegen zijn in 
de Eempolder. Het rapport is geschreven in opdracht van 
Het Waterschap Vallei en Eem en de Vereniging Natuur-
monumenten en dient als basis voor het ecologisch ver-
antwoord baggeren van deze voormalige dijkdoorbraken. 
Uit de visstandbemonsteringen komt naar voren dat deze 
vergeten plasjes vaak rijke visgemeenschappen herbergen. 
Naast de gewone ’huis, tuin en keuken’-soorten worden 
ook NB-soorten als de bittervoorn en de kleine modderkrui-
per veelvuldig aangetroffen.

(Vissen in de waaien van Eemland, Alterra rapport 1787, 
ISSN 1566-7197)


