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De Zeeuwse Kringloop  

  

Wilde vis en kweekvis  

 

De vis die verkocht wordt in de supermarkt kan kweekvis zijn of wilde vis.  

Wilde vis leeft vrij en wordt gevangen uit zeeën en rivieren. 

Kweekvis wordt door mensen opgekweekt in grote bassins.  

 

Wilde vis 

In het wild zijn dieren en planten erg van elkaar afhankelijk.  

Een zalm eet garnalen en kleine visjes.  

Wanneer veel zalm gevangen wordt, blijven er meer garnalen en kleine visjes over.  

De planten en dieren zijn dan niet meer in balans.  

Het is daarom belangrijk dat wilde vis niet zomaar gevangen wordt.  

De Europese Unie en Nederland hebben daar regels voor opgesteld.  

Vissers moeten zich aan die regels houden.  

Daarnaast zijn er vissers die aan het MSC keurmerk voldoen.  
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Kweekvis 

Kweekvis wordt door mensen opgekweekt.  

De vis wordt niet weggevangen uit de zee, dus de balans tussen planten en dieren wordt niet 
verstoord.  

Vis kan op verschillende manieren gekweekt worden.  

De ondernemer die de vis kweekt, moet hier zijn geld mee verdienen.  

Sommige ondernemers doen dit minder duurzaam. 

Hierdoor is er helaas veel verschil tussen kweekvis.    

Voor kweekvis is er het ASC- Keurmerk. 
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MSC- keurmerk 

Zie je op de verpakking van vis het MSC- keurmerk? 

Dan is de vis duurzaam gevangen. 

 

Er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid vis die gevangen wordt. 

Er mag niet teveel vis gevangen worden. 

Op deze manier is er zo min mogelijk schade aan leven in de zee. 

 

Er is weinig bijvangst.  

Bijvangst zijn de vissen die gevangen worden, waar de visser eigenlijk niet op wil vissen.  

Wanneer een visser op tong vist, wordt er bijvoorbeeld ook schol gevangen.  

 

Dit keurmerk houdt geen rekening met dierenwelzijn.  

  

Het laten controleren en plaatsen van het keurmerk kost geld voor de visser 
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ASC-keurmerk  

Zie je op de verpakking van vis het ASC- keurmerk? 

Dan is de vis duurzaam gekweekt.  

 

Bij het kweken van deze vis, wordt rekening gehouden met het milieu.  

Hierdoor heeft het kweken van deze vis minder nadelige invloeden op het milieu. 

 

Het voer dat de vissen eten, is duurzamer. 

In het voer zit minder vismeel en meer plantaardig voer. 

Vismeel wordt gemaakt van andere vissen en is niet zo duurzaam. 

De vissen krijgen minder antibiotica. 

 

Bij dit keurmerk zijn er ook regels voor het personeel. 

De baas moet goed voor zijn personeel zorgen.  

 

 


