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Duurzaam visbeheer 
 
 
 

1.1. Doelstelling 
 

De kinderen laten kennismaken met duurzaam visbeheer adhv hun eigen voedingsgewoontes. Hen 
een inzicht geven in verschillende soorten vissen en hun leefgebied. Indirect komen zo ook de 
namen van de wereldzeeën aan bod.  
 

De kinderen laten kennismaken met het belang van vis in hun voeding. 

 

 

1.2. Benodigdheden 
 

 Werkbladen met eetbare vissen en hun leef-  en visgebied  
 Werkbladen met verschillende vistechnieken 
 Gelinkte knutsellessen: 

o Vissen vangen 

o Wereldbol 
 
 

1.3. Inleiding 
 

Quote: ‘we vissen de zee leeg’  
 
Open discussie met de leerlingen wat zij uit zichzelf al weten over duurzaam visbeheer.  
 

Duurzaam visbeheer hangt samen met het aanwezige visbestand, maar gebruikt ook de juiste 

vistechniek. Daarnaast hebben we als consument eveneens een belangrijke rol te spelen.  
 
Het belang van een ‘gezonde’ zee kan moeilijk onderschat worden, de aarde bestaat voor 70% uit 
water. Het zal jullie dan ook niet verbazen dat de zeeën en oceanen heel belangrijk zijn voor ons. 
Ze zitten boordevol dieren. Veel vissoorten zijn echter niet meer zo talrijk aanwezig. Door 
overbevissing komen bepaalde soorten zoals paling, zalm en tonijn minder voor dan vroeger. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

http://cookingclass.be/media/325615/leef-en_visgebieden.pdf
http://cookingclass.be/media/325620/vistechniek.pdf
http://nl.cookingclass.be/knutselidee/information/vissen/vissen-vangen/InformationSheet/
http://nl.cookingclass.be/knutselidee/information/vissen/wereldbol/InformationSheet/


 

2. Lesinhoud 
 

 

2.1. ‘Mama heeft visjes gebakken ! ... aanvalleuh !!’ 
<bijlage ‘Leef-en visgebieden’> 
 
Welke vissen hebben jullie al gegeten ? Hierop kunnen antwoorden volgen zoals hieronder 
opgesomd. Bij elk antwoord hangt de leerkracht een foto van de vis en een kaart met het 
aanbevolen visgebied (afgeleid van de viswijzer 2013  - 2014) op. 
 

Op de fiche van de vis in de bijlage, staat vermeld waar ze voorkomen (niet bedreigd) zodat de 
leerkracht dit kan aanduiden op de wereldkaart (afgeleid van de viswijzer 2013  - 2014).  

 
 Haring - Atlantische oceaan 
 Kabeljauw - Barentszee, Oostzee 
 (Zee)Tong - Noordzee 
 Witte tonijn - Stille Oceaan 

 Zalm - Alaska 
 Mosselen - Denemarken, Nederland  
 Koolvis - Noordzee, Arctische Zee 
 Schelvis - Noorwegen, Ijsland, Noordzee 
 Pladijs - Noordzee 
 Zeebaars - Noordzee 

 Rog - Noordoost Atlantische oceaan 
 
 
 
Fish stick: dit is in feite veelal gemaakt van Alaska Pollak maar ook schelvis, koolvis of heek wordt 
hiervoor gebruikt. 

 

 
 
2.2. Verschil leefgebied en vangstgebied 
 
Ter illustratie wordt bvb voor de tonijn weergegeven waar deze voorkomt, waardoor duidelijk wordt 
dat er een belangrijk verschil is tussen het leefgebied en het vangstgebied. Deze gebieden en zelfs 
vangstquota worden door Europa opgegeven aan de verschillende lidstaten. 

 
Hieruit moet een open gesprek ontstaan dat duidelijk maakt dat bepaalde vissoorten kwetsbaar en 
bedreigd zijn geworden vooral omwille van de overbevissing. Duurzaam visbeheer betekent dat de 
professionele vissers zich houden aan de regels dat men niet zal vissen op plaatsen waar een 
bepaalde vis niet meer voldoende voorkomt. 
 

Interessante links: 
 

 GoedeVis geeft een beeld van welke vissen uit welk gebied aanbevolen zijn voor 
consumptie 

 
 FIRMS bevat een zoekfunctie waarmee je de plaats vindt waar welke vissen voorkomen. 

 

 Simply Sustainable laat zien welke stappen Colruyt allemaal onderneemt naar duurzamere 
vis. 

 
  

http://cookingclass.be/media/325615/leef-en_visgebieden.pdf
http://www.goedevis.nl/
http://firms.fao.org/fi/website/FIRMSSearchAllPanel.do?
http://www.simplysustainable.com/


 

2.3. Vistechniek 
<bijlage ‘Vistechniek’> 
 
Duurzaam visbeheer gaat nog verder. Het zal ook de juiste manier van vissen toepassen. Zo wil 
men bijvoorbeeld de ‘bijvangst’ zoveel mogelijk vermijden. Dit is de vis die gevangen wordt terwijl 
de visser dit eigenlijk niet wilde. Een voorbeeld is de hondshaai die ongewild gevangen wordt bij 
het vissen naar pladijs en tong. 

 
Dankzij de juiste vistechniek moeten vissers dit zoveel mogelijk vermijden. Dit wordt geïllustreerd 
door de bijlage. 
 
Figuur 1:  

Tonijn mag gevangen worden met een ringzegen die zo een school tonijn zal proberen te 

vangen. 
 
Figuur 2:  

Tonijn vangen met behulp van een ringzegen en lokboei (die zelfs een signaal kan geven 
aan de vissers dat er veel vissen aanwezig zijn) is niet goed als vismethode voor tonijn. 
Rond deze boei zullen ook andere vissen zitten die de visser eigenlijk niet wil hebben zoals 
dolfijnen en andere soorten. Die zullen mee gevangen worden, terwijl de visser deze vissen 

niet wil hebben. 
 
Noot 
Op deze manier proberen we dus de zee niet leeg te vissen. 
Er zijn echter nog andere redenen die ervoor zorgen dat er minder vissen in de zee en rivieren 
zitten, welke ? 

 Vervuiling van rivieren 

 Opwarming van de aarde (en dus ook de zee) waardoor sommige vissen in bepaalde zeeën 
minder goed kunnen leven 

 
 

2.3. Wat kunnen we zelf doen ? 
 

Als we met z’n allen alleen nog maar vis kopen en eten die duurzaam is, staan we ook al een hele 
stap verder. Op die manier is er geen vraag meer naar vissen die niet duurzaam zijn en zal de 
visvangst ook verminderen.  
 
Hoe kunnen we nu weten welke vis duurzaam is ?  
 
De laatste jaren zijn er meer en meer initiatieven rond duurzame visserij ontstaan. Zo hebben een 

aantal organisaties onderling afspraken gemaakt rond duurzaam vissen en duurzaam vissen 
kweken. Er wordt nauwkeurig gecontroleerd of deze regels wel toegepast worden. Wanneer men 
voldoet aan de regels, krijgt de vis een zogenaamd duurzaamheidslabel. Dit label is voor de 
consument een garantie dat hij een duurzame vis koopt. 
 

Als je vis gaat kopen, kijk dan steeds of deze vis één van deze labels bevat. 
 

  

http://cookingclass.be/media/325620/vistechniek.pdf


 

Wilde vis: MSC label 
 
Het MSC-label garandeert dat een bepaalde vissoort op een duurzame manier 
gevangen is. (Marine Stewarship Council) Deze verantwoorde 
visserijpraktijken hebben oog voor het milieu, zijn economisch rendabel en 
sociaal gunstig.  Er wordt zo min mogelijk schade aangebracht aan het leven 
in zee. 

 
 
Noot: Bij Colruyt hanteert men een eigen methodologie om gekweekte vissen 
te beoordelen op hun duurzaamheid. Meer info hierover vind je op Simply 
Sustainable. 

 

 
 
Gekweekte vis: ASC-label 

Het MSC-label wordt gegeven aan wilde vis. Daarnaast 

bestaat er ook een label voor gekweekte vis: het ASC-label 
(Aquaculture Stewardship Council) dat wordt uitgereikt voor 
vis die verantwoord is gekweekt. Er wordt de kwekerijen een 
aantal regels opgelegd zoals het gebruik van duurzaam 
visvoer. 

 
 
Enkele voorbeelden van verpakkingen waar het ASC label op is aangeduid: 
 

 
 
 
 
  

http://www.simplysustainable.com/
http://www.simplysustainable.com/
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MOSwSSJ_vPIfIM&tbnid=Q2xhPhrwN9MOcM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.goedevis.nl/keurmerken/wat-is-dat-msc-keurmerk-precies&ei=IrK2U4j8LO7b4QSAkoGYCg&psig=AFQjCNH_vbK6860EIlTnpZfCSBdD-mnFUQ&ust=1404568482842501


 

 
  



 

2.4. Vis is gezond 
 
Vissen zijn erg voedzaam en gezond voor ons lichaam. Het is gezond om minstens één keer per 
week vis te eten. Vis bevat veel minder vet dan vlees en is een rijke bron van eiwitten.  Bovendien 
bevatten sommige vissen zoals haring en zalm veel Omega 3 vetten wat zeer goed is voor ons 
lichaam.  Bij meer witte, magere vissen zoals kabeljauw is er dan weer minder Omega 3 aanwezig. 
 

Vergelijk positie van vis op de voedingsdriehoek. 
 

 
 

 
2.5. Extra 
 
Er wordt gebrainstormd over een goede naam voor een label. De bestaande labels vinden de 
kinderen nogal saai. De leerlingen krijgen de kans om zelf een label te ontwerpen. 
 

http://nl.cookingclass.be/lessuggesties/voedingsdriehoek/#downloads

