
Na het succes van World Ocean Day
(WOD) 2009 in Rotterdam zal dit jaar
ter gelegenheid van deze
internationale dag van de Verenigde
Naties op zondag 6 juni opnieuw een
congres worden gehouden in
Diergaarde Blijdorp, sinds 2005 al de
plaats (het Oceanium) waar de WOD
wordt gevierd. Ook al is er voor wie
reëel naar de ontwikkelingen kijkt
weinig echt te vieren.

Want vrolijk, nee, dat wordt de bezoe-

ker niet van de beelden van de do-

cumentaire Sea the Truth die die dag,

de zesde juni dus, in Rotterdam zijn Neder-

landse publiekspremière beleeft. En vrolijk

wordt de lezer ook niet van het overigens fraai

Winkel is bovendien een van de initiatiefne-

mers van de Sea First Foundation. Inmiddels

telt de SFF al een twintigtal zeer enthousiaste

medewerkers die van allerlei markten thuis

zijn: juristen, mariene biologen en uiterst ge-

motiveerde vrijwilligers. ‘De SFF,’ zegt Winkel,

‘richt zich op educatie in de breedste zin van

het woord: lagere en middelbare scholen, uni-

versiteiten, maar ook bijvoorbeeld verenigin-

gen, rotaries, en politiek. We zijn inmiddels

goed in Europa en in de Nederlandse en Bel-

gische politiek ingevoerd.’

BEDREIGINGEN  Het boek De Huilende Zee

is in feite de (met heel wat onderwerpen uit-

gebreide) opvolger van Wat is er mis met vis?!.

Volgens Dos Winkel was het gewoon noodza-

kelijk met het nieuwe werk, een aanklacht te-

gen de bedreigingen van de oceanen en hun

bewoners, te komen. Met als kernvraag: hoe

uitgevoerde boekwerk De Huilende Zee dat

die dag eveneens in Rotterdam wordt gepre-

senteerd. Samen ook met de voorstelling van

de in november opgerichte NGO, niet-gouver-

mentele organisatie, de Sea First Foundation.

DOS WINKEL  Dos Winkel, bekend onder-

waterfotograaf, (mede)schrijver van vele

fraaie boeken en de laatste jaren vooral na-

drukkelijk op de voorgrond tredend als na-

tuurbeschermer, is bij alle zaken betrokken.

Als mede-organisator van de WOD in Rotter-

dam is hij de man (schrijver) achter het boek

De Huilende Zee, geschreven overigens met

medewerking van vele bekende wetenschap-

pers, en in feite is de documentaire van de Ni-

colaas G. Pierson Foundation een verfilming

van zijn nieuwe boek. Op 19 mei werd de

film officieel (en in besloten gezelschap) voor

de eerste keer vertoond. 

44 ONDERWATERSPORT    JUNI 2010

tale lengte gelijk staat aan 550 maal de omtrek

van de aarde! Ruim 22 miljoen kilometer. Vaak

hebben deze long lines een lengte van meer dan

100 kilometer. De vissen, vogels, zeezoogdieren

en schildpadden die in de haken vast komen te

zitten sterven een verschrikkelijke dood. Vaak

vechten ze meer dan 24 uur voor hun leven.’

En er is meer. ‘Elk jaar vallen honderdduizen-

den zeehonden en (bedreigde) walvisachtigen

ten prooi aan jagers (Canada, Groenland/De-

nemarken, IJsland, Japan). Een derde van alle

haaiensoorten wordt met uitsterven bedreigd –

naar schatting worden jaarlijks 100 miljoen (!)

haaien gedood om hun vinnen. In 2006 was

dat nog 120 miljoen; het wordt alleen maar

minder omdat er minder haaien zijn. Niet

China, maar de Europese vissers blijken de

grootste leve ranciers van haaienvinnen aan het

Verre Oosten te zijn. Het zijn vooral de Spaanse

vissers, maar ook de Nederlanders die zich

hieraan schuldig maken. De haaien worden le-

inmiddels vrijwel niets meer over is. Ach, wat

niet weet, deert toch niet!?’

NIET VOOR NATUUR  De  visserijministers

van Nederland en België lijken er in de visie van

Winkel uitsluitend voor de vissers te zijn en

niet voor de natuur. ‘Zij vergeten echter dat het

bestaan van de mens afhangt van de gezond-

heid van onze zeeën: ruim 70% van de wereld

bestaat uit zee. De zeeën nemen grote hoe-

veelheden kooldioxide (CO2) op en geven zuur-

stof (O2) af. Beter: gaven, want door het ver-

dwijnen van vis en het verzuren van de zeeën,

wordt nu al minder CO2 opgenomen en geven

de zeeën minder O2 af. Het lijkt een levensbe-

dreigende situatie te worden die alleen door

wetenschappers begrepen wordt en waarvoor

de politiek zich niet of nauwelijks interesseert,

behalve wanneer zij door bijvoorbeeld Europa

gedwongen wordt maatregelen te nemen.’

In 2009 verscheen het zogenaamde groenboek

van Eurocommissaris Visserij Joe Borg. Een

Groenboek is een document, waarin problemen

geïnventariseerd worden en waarin aanbeve-

lingen worden gedaan voor te voeren beleid.

De Commissie nodigt overheden en andere or-

ganisaties uit om binnen een bepaalde termijn

op het Groenboek te reageren. Daarna begin-

nen de echte onderhandelingen over het

nieuwe beleid. Winkel: ‘Borg stelt dat veel ma-

riene ecosystemen daadwerkelijk op instorten

staan. 90% van alle roofvissen – die bepalend

zijn voor de gezondheid van het ecosysteem –

is inmiddels uit de wereldzeeën verdwenen.

Van de Europese visbestanden is 88% overbe-

vist of al ingestort. In 2013 moet een belangrijk

deel van de Europese vissersvloot geëlimineerd

zijn. Afwachten nu maar wat de reacties van de

verschillende visserijministers zal zijn. Maar

optimistisch hoeven we daar niet over te zijn.

Kijk alleen maar naar maart van dit jaar toen

de Cites conferentie (Convention on Interna-

tional Trade in Endangered Species of Flora

and Fauna) er niet in slaagde de ernstig met

uitsterven bedreigde blauwvintonijn en een

aantal haaiensoorten, waaronder drie soorten

hamerhaaien, te beschermen.’

JAPAN  Dat dit vooral kwam door de lobby van

voornamelijk Japan bij een groot aantal door

dat land gesteunde landen. Winkel weet het als

geen ander. ‘Geld gaat hier dus duidelijk vóór de

natuur en zeker vóór dierenwelzijn. Jaarlijks

verdrinken miljoenen zeezoogdieren, zee-

schildpadden en zeevogels, omdat ze verstrikt

raken in visnetten en vislijnen. Wetenschappers

hebben via satellietbeelden berekend dat er zo-

veel ‘long lines’ in de zeeën hangen, dat de to-

gezond zijn vis en visolie? Niet dus. Winkel:

‘Geleidelijk lijkt het tij te keren. Nu de oceanen

steeds leger raken en steeds meer weten-

schappers er op hameren dat er dringend ac-

tie ondernomen moet worden, lijken sommige

politici enigszins wakker te worden.’

Maar kijkend naar Nederland en België ziet

het er volgens Winkel nog steeds niet best

uit. Zo beloven de Nederlandse visserijmin-

isters al 16 jaar een belangrijk deel van de

Noordzee te beschermen. ‘Dit zou in moeten

houden dat visserij daar op geen enkele wijze

toegestaan is. Maar de realiteit is anders.  Op

dit moment wordt van de Noordzee elke vier-

kante meter per jaar wel enkele keren omge-

ploegd. Dat wordt normaal gevonden. De vis

die op de bodem leeft moet immers naar ons

bord. Vergeten wordt kennelijk dat van de

van oorsprong prachtige onderwaternatuur
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Mangrovesnappers tussen de

wortels van de rode mangrove.

Bonaire, Nederlandse Antillen
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vend van hun vinnen ontdaan en dan letterlijk

weer overboord geschopt. Een gruwelijk einde.’

PLASTIC  ‘Ontelbare vogels en vissen verhon-

geren met hun maag vol plastic dat zij voor

voedsel hebben aangezien. In de Stille Oceaan

drijft een continent van onafbreekbaar plastic

afval, zo groot als de helft van Europa. In-

middels bestaan er ook al geen volledig ge-

zonde koraalriffen meer. Hun status is ernstig

bedreigd, of zij zijn al stervende of reeds dood.

De verzuring speelt hier de belangrijkste rol.

Koraalpoliepen kunnen maximaal 350 CO2

ppm verdragen (deeltjes per miljoen delen wa-

ter). Op dit moment hebben we te maken met

388 ppm en in Kopenhagen heeft men tijdens

de mislukte klimaatconferentie van december

2009 getracht afspraken te maken ter hoogte

van 450 ppm. Er werd wel bijgezegd dat we

hier waarschijnlijk nog bovenuit zullen komen.

Volgens wetenschappers betekent dit het einde

van alle koraalriffen tegen 2060.’

‘Ditzelfde lot wacht de mangrovebossen, de be-

langrijkste kraamkamers voor honderden vis-

soorten. Deze bossen worden gerooid om plaats

te maken voor vis- en garnaalkwekerijen. Plaat-

sen waar jaarlijks tonnen antibiotica in het wa-

ter gegooid worden, waardoor het grondwater

vervuild wordt en de lokale mensen ziek wor-

den. Datzelfde geldt voor veel vis- en garna-

lenkwekerijen die in open water gehouden wor-

den. Pangasius bijvoorbeeld, de vis die Europa

verovert, maar ook de vis die in Vietnam in het

smerigste water dat er bestaat, het water van de

Mekongdelta, gehouden wordt. Het water en de

vis bevatten ongelofelijk grote hoeveelheden

gifstoffen die elk afzonderlijk de door Europa

toegestane norm ver overschrijden, en toch kan

men deze vis hier overal kopen.’

ZEE IN 2048 LEEG  Wetenschappers hebben

– zo vervolgt Dos Winkel  – met behulp van

een computermodel aangetoond dat als er

niets verandert, de zeeën in 2048 leeg zullen

zijn. Dat wil zeggen dat dan alle commerciële

Boven: gelukkig voor mens en het dier zelf, wordt deze

tarpoen niet gegeten. Niet alleen smaakt deze roofvis

niet goed, maar hij bevat grote hoeveelheden gifstoffen.

Midden: detail van een baardvis. Bonaire, Nederlandse

Antillen

Onder: cameraman Evert Bleijenberg aan het werk voor

de documentaire Sea the Truth met een adelaarsrog.

Bonaire, Nederlandse Antillen

vissoorten verdwenen zullen zijn. En dit geldt

voor alle zeeën. In de Atlantische Oceaan en

in grote delen van de Pacific (Stille Oceaan)

bestond gedurende eeuwen een duurzame

visserij. In de laatste decennia heeft Europa

ook hier verandering in gebracht. De Europese

wateren zijn bijna leeg, dus dan maar het

voedsel ‘stelen’ van de mensen die vis nog als

eiwitbron nodig hebben. We betalen wat geld

aan de (corrupte) overheden – waarvan de lo-

kale vissers geen cent in handen krijgen – en

daarna vissen we gewoon al hun eten weg.

Voor wie? Voor de Europese consument, want

die weet niet beter dan dat ‘vis gezond is’.’

Winkel snapt het niet. Zegt: ‘Vis moet. Maar

van wie? Van de ministers van Visserij en Volks-

gezondheid.’ Hij vindt het de  grootst mogelijke

onzin. ‘In het rijke Westen krijgen we ge-

middeld al 30% te veel dierlijke eiwitten

binnen en veel te weinig plantaardige eiwitten.

We moeten dus vooral minder vis eten, of – be-

ter nog – geen vis.’ Maar, vraagje, hoe zit het

dan met die waardevolle Omega-3 die in vis

zit? Winkel: ‘Alleen vette vis bevat EPA en DHA,

belangrijke Omega-3 derivaten die de vissen

echter niet zelf maken. Zij krijgen het binnen

via hun voedsel. In sommige soorten

plantaardig plankton zitten deze vetstoffen.

Dit zijn eencellige algen die prima te kweken

zijn. Daar hebben we dus helemaal geen vis

voor nodig. Koop alleen nog plantaardige

Omega-3 olie, zoals lijnzaadolie of algenolie.

Want: voor 1 liter visolie moet tussen de 100 en

120 kilo vis dood. En er zijn zelfs bronnen die

getallen tussen de 400 en 600 kilo noemen.’

GIFSTOFFEN  Vis is ook helemaal niet altijd

even goed, aldus Winkel. ‘Vis barst  – vooral

vette vis en roofvis – van de gifstoffen, ook al

wordt dat door de overheden en de voor de

overheden werkende wetenschappers ont-

kend. Vis is van al het voedsel de grootste le-

verancier van pcb’s, dioxines en dioxi-

neachtige pcb’s, zware metalen en

brandvertragers. Inmiddels zijn duizenden

verschillende gifstoffen in zee ontdekt die er

door de mens gedurende 100 jaar rechtstreeks

of onrechtstreeks via bijvoorbeeld landbouw

en rivieren ingegooid werden. In zee met die

troep, want daar ziet niemand het. Volgens

Nederlandse onderzoekers valt het wel mee

met die gifstoffen: ‘slechts’ 16% van alle di-

oxines en pcb’s in het voedsel komt van vis.

16% is toch te verwaarlozen…!? En de con-

sument slikt die informatie als zoete koek.’

De oplossing is kweekvis, zeggen sommigen.

Winkel: ‘De meeste kweekvis is echter carni-
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Het leek de vorige maand een ver van mijn bed-
show, die Haagse debatten half april over de con-
sensus Rijkswetten. Eerst een aantal dagen in de
NAAZ, de Vaste Commissie Nederlandse Antilli-
aanse en Arubaanse zaken, daarna in de ‘echte’’
Tweede Kamer. Compleet met stemmingen.

10-10-10 stond er die dagen centraal met in de ver-
gaderbankjes en op de publieke tribune ook vele
Antilliaanse en Arubaanse vertegenwoordigers, al
dan niet het woord voerend. Van het land de Antillen
onder leiding van minister president Emily de Jongh-
Elhage, van Aruba dat al enkele decennia een status
aparte binnen het koninkrijk heeft, van de eiland-
gebieden Curacao en St. Maarten die ook zo’n status
nastreven en van de BES eilanden, Bonaire, St. Eu-
statius en Saba, die een bijzonder lichaam, een soort
gemeente van Nederland worden. Op 10 oktober
van dit jaar moet de nieuwe staatkundige structuur
een feit zijn.

Ondanks de nodige twijfels – over bijvoorbeeld de
veiligheid en de financiële kant van de zaak; Neder-
land saneert zo’n 2,4 miljard euro aan schulden van
de eilanden – werd er uiteindelijk massaal voor de
voorstellen en wetten gestemd. Ondanks het feit
dat de BES-eilanden de Nederlandse belastingbeta-
ler straks ongeveer 5000 euro per inwoner per jaar
gaan kosten; ruim vijf keer zoveel als de staat voor
haar Europese Nederlandse inwoners uitgeeft.

Maar er is ook een andere kant van de zaak. Neder-
land krijgt binnen een half jaar een van ’s werelds
mooiste koraalriffen onder zijn hoede. Nederlands
koraal dus dat dan ook beschermd moet worden.
Een onderwerp dat zelfs tot hét thema is uitgeroe-
pen van het congres tijdens de World Ocean Day
2010 op zondag 6 juni in de Rotterdamse Diergaarde
Blijdorp. In het Oceanium van Blijdorp om precies te
zijn. Na het succes van World Ocean Day 2009 is Rot-
terdam opnieuw als plaats van handeling gekozen
voor de Nederlandse viering van de internationale
UN-dag. Zoals daar door Blijdorp in het kader van
wat wordt genoemd ‘het steunen en uitdragen van
natuurbehoud en continue streven naar bewust-
wording van de bezoeker, al sinds 2005 World Ocean
Day wordt gevierd in het Oceanium.

In het kader van de toetreding van de BES-eilanden,
Bonaire, St Eustatius en Saba als bijzondere Neder-
landse gemeenten is, naast het algemene thema
van het beschermen van de Oceaan, als speciale fo-
cus voor het congres het beschermen van het Neder-
lands koraal gekozen. Koraalriffen staan wereldwijd
onder druk van vervuiling, opwarming en verzuring.
En het Bonairiaanse rif vormt daarop helaas geen
uitzondering. 

In tegenstelling tot het goed beschermde marine
park van Bonaire is in de  Noordzee nog bitter weinig
beschermd, terwijl ook hier prachtige koralen en bij-
zondere diersoorten worden bedreigd en recht heb-
ben op herstel en bescherming. Voor wat betreft de
Noordzee maken Stichting de Noordzee, Greenpeace
en het Wereld Natuur Fonds, zich al jaren hard voor
serieuze bescherming van belangrijke delen. De
Nederlandse overheid komt haar afspraken voor be-
scherming van de zee echter maar amper na. 

Dus: wat kan Nederland van de Antillen leren? Kalli
de Meyer, directeur van de Dutch Caribbean Nature

Alliance, gevestigd op Bo-
naire, zal in Rotterdam spre-
ken over de bescherming
van koraalriffen en van de
BES-eilanden in het bijzon-
der. ‘Veel van het leven,’ al-
dus De Meyer, ‘in de Ocea-
nen wordt bedreigd door
chemische vervuiling,
plastics, CO2-vervuiling wat
leidt tot verzuring van de
oceanen en verstoring van
de rust door o.a. sonar.’ 

Bescherming Nederlands koraal

Progressieve koraalverbleking van sterkoraal. Bonaire,
Nederlandse Antillen

Detail van waaierkoraal. 
Bonaire, Nederlandse Antillen



voor en bestaat alleen bij de gratie van wilde

vis als voedsel. Aangezien er steeds meer

kweekvis komt en er steeds minder wilde vis in

onze zeeën is, blijkt dit dus niet de oplossing te

zijn. Verder bevat zeer veel kweekvis te hoge

doses antibiotica en bestrijdingsmiddelen tegen

parasieten en wordt veel kweekvis in open wa-

ter gekweekt, waardoor de passerende wilde

visbestanden geïnfecteerd worden. Zo is in Ca-

nada de wilde zalm al op veel plaatsen zo goed

als uitgestorven. Kortom: geen goed idee dus.’

GELD  Hoe is het mogelijk? Hoe heeft dit kun-

nen gebeuren? Er is, zegt Winkel, maar één

antwoord: de drang naar geld – kost wat kost.

‘De toekomst van de komende generaties is on-

belangrijk. Eigen gewin eerst!’ Met het instor-

ten van de mariene ecosystemen valt, zo vreest

Winkel en met hem de nodige wetenschap-

pers, niet alleen een, voor armere bevolkings-

groepen belangrijke, voedselbron weg, maar

dreigt ook de bron van al het leven op aarde

op te drogen. ‘In de oceanen voltrekken zich

allerlei complexe fysische en chemische pro-

cessen die het leven – ons leven! – op deze pla-

neet mogelijk maken. Deze processen hangen

nauw samen met het evenwicht tussen alle

verschillende vormen van zeeleven. Als de oce-

anen sterven, zijn wij uiteindelijk ook ten dode

opgeschreven. Zo simpel is het.’

World Ocean Day Rotterdam 2010 vindt

plaats in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

van 9.30 tot 17.00 uur. Voor het programma

en  meer informatie www.worldoceanday.nl.

Inschrijven voor deelname aan het congres

kan via de website.
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De Stichting De Noordzee start deze zomer een
wrakmonitoring om meer zicht te krijgen op de soor-
ten die er in de Noordzee leven. Hiervoor wordt
samengewerkt met marien biologen, wrakduikor-
ganisaties en organisaties die veel ervaring hebben
met onderwateronderzoek.
Wat leeft er allemaal in de Noordzee? Voor veel dui-
kers is dat nog onbekend, maar ook onderzoekers
weten relatief weinig over de bewoners onder de
zeespiegel. Duikers kunnen bijdragen aan het ver-
garen van kennis over de biodiversiteit in zee. Op de
bodem van de Noordzee liggen vele scheepswrak-
ken die talloze Noordzeeduikers aantrekken, op zoek
naar avontuur en gezonken schatten. 
Niet alleen duikers komen op een wrak af: ook op het
onderwaterleven van de Noordzee hebben wrak-
ken een grote aantrekkingskracht. Daar waar de rest
van de Noordzee vooral uit zand bestaat, zijn wrak-

ken harde ondergronden die gelden als hotspots
van biodiversiteit.
Tijdens de laatste editie van de beurs Duikvaker in
Houten vroeg de Stichting De Noordzee met de ver-
kiezing, het Noordzeelogboek en de monitoring aan-
dacht voor de biodiversiteit in de Noordzee. De ver-
kiezing Noordzeedier van 2010 (de sepia zoals in
een vorige uitgave van Onderwatersport al gemeld)
moest duikers stimuleren na te denken over wat er
zoal in de Noordzee leeft. Het Noordzeelogboek gaat
dieper in op de Noordzee en geeft een overzicht
van oorspronkelijke bewoners, verdwijnende soor-
ten en nieuwkomers. Door klimaatverandering en
menselijk handelen als visserij en scheepvaart ver-
dwijnen er soorten, maar komen er ook nieuwe soor-
ten voor in de plaats. Welke dat zijn, is nog groten-
deels onbekend. De wrakmonitoring zou dat deze
zomer (deels) duidelijk kunnen maken.

Het project Duik de Noordzee schoon is samen met
negen andere projecten genomineerd voor de AD
Paul Fentener van Vlissingen Natuurprijs. Ben Stie-
felhagen en Klaudie Bartelink, de mensen achter het
project waarover ook Onderwatersport al uitgebreid
berichtte, krijgen in de periode tot en met augustus
bezoek van een van de juryleden en het project zal
worden beschreven in een bijlage bij het AD die in
augustus verschijnt. In september vindt de prijsuit-
reiking plaats.
Stiefelhagen en Bartelink werken op het ogenblik
ook samen met de Vereniging Kust & Zee aan het in-
richten van de tentoonstelling Help mee aan een
gezonde Noordzee bij Sea Life in Scheveningen. De
opening vindt plaats op 10 juni.
Het project Duik de Noordzee schoon, waarbij Stie-
felhagenen Bartelink met vrijwilligers (sportduikers)
wrakken van overtollige vislijnen en netten ontdoen,
is bedoeld om de Noordzee zichtbaar te maken. Ze

zijn blij met de nominatie voor de  Paul Fentener
van Vlissingen AD Natuurprijs, die al eerder is ge-
woon door Joop en Felice Stalenburg met hun sepi-
aproject in de Oosterschelde. Ze zeggen: ‘Op de
Noordzee is het volgens de NGO’s en andere milieu-
en natuurorganisaties één voor twaalf. Marinereser-
vaten zijn hard nodig, maar de politiek reageert er te
traag op. Ons project helpt de natuurorganisaties
om de Noordzee zichtbaar te maken.’ 
Ondanks de grote aandacht in de media voor het
project blijkt het volgens het tweetal in de praktijk
erg moeilijk om sponsoring te vinden. ‘Misschien
komt het door het lage aaibaarheidgehalte van het
onderwaterleven en het slechte imago van de
Noordzee. We merken dat bedrijven die maatschap-
pelijk verantwoord willen ondernemen toch alleen
iets willen betekenen voor mensen en nauwelijks
voor de natuur. Zeker niet voor vissen, krabben of
kreeften terwijl mensen deze lekkernijen graag eten.’ 

Vier op de vijf Nederlanders vinden dat restaurants
meer duurzame vis op de menukaart moeten zetten
om zo een bijdrage te leveren aan de bescherming
van de zee. Ook zeggen zeven op de tien Nederlan-
ders te kiezen voor een gerecht met duurzame vis,
als zij de keuze zouden hebben. Voor bijna de helft
van de Nederlanders is het serveren van verant-
woorde vis zelfs een doorslaggevende factor om
voor een bepaald restaurant te kiezen. Dat blijkt uit
een representatief onderzoek onder 1000 Nederlan-
ders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien in op-
dracht van het Wereld Natuur Fonds.
Het WNF liet het onderzoek uitvoeren in het kader
van de campagne 'Duurzame Vis op de Kaart', waarin
horecagelegenheden worden gestimuleerd meer
duurzame vis op de menukaart te zetten. De cam-
pagne biedt restaurants de kans hun steentje bij te
dragen aan de bescherming van het leven in zee. Bij-
voorbeeld door vis met het keurmerk van de Marine
Stewardship Council (MSC) op de kaart te zetten,

een onafhankelijk keurmerk voor duurzaam gevan-
gen vis. Of door vis uit de groene kolom van de VIS-
wijzer (www.goedevis.nl) te serveren.
Duurzame vis is afkomstig van een visserij waarbij er
niet te veel wordt gevist, er geen sprake is van
schade aan de bodem en er ook weinig ongewilde
bijvangst is. Volgens het onderzoek maakt ruim
zestig procent van de Nederlanders zich zorgen over
bedreigingen van het leven onder water. Bijna vijftig
procent noemt overbevissing als een oorzaak. Op de
vraag welke vissoorten worden bedreigd, noemen
de respondenten: tonijn (27,6%), kabeljauw (18,2%)
en paling (17,9%). Bijna veertig procent van de
Nederlanders zegt dat het eten van duurzame vis
een oplossing kan zijn voor de problemen in zeeën
en oceanen.
De campagne 'Duurzame Vis op de Kaart' is een ini-
tiatief van het WNF en Koninklijke Horeca Neder-
land in samenwerking met MSC, Stichting De Noord-
zee, de horecasector en visleveranciers. 
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