
Goede keus
Deze vis is niet overbevist of w

ordt 
zorgvuldig gekw

eekt, m
et m

inim
ale 

schade aan de natuur.

Tw
eede keus

Deze vis is een tw
eede keus. 

Er zijn nog een aantal problem
en m

et 
de visserij of kw

eek.

Kies voor vis m
et het M

SC keurm
erk 

voor duurzam
e visserij en het ASC 

keurm
erk voor verantw

oorde
kw

eek. Heeft de vis geen keurm
erk, 

kies dan voor de groene of gele 
score op de VISw

ijzer. Verm
ijd vis 

m
et een rode score!

Verm
ijden 

Koop deze vis niet, er is sprake 
van overbevissing of de m

anier van 
vangst/ kw

eek is belastend.

Bijvangst  
Deze bijvangst w

ordt m
eegevangen 

in de visserij op andere soorten en 
w

ordt onderbenut. Prim
a keus!

versie maart 2019 / mist u een vis? kijk dan op goedevis.nl of in de gratis viswijzer app!

vissoort 
 

                     herkomst                                       vangst- of kw
eektechniek                             score

Ansjovis
G

olf van Biskaje
Zwevende trawl, ringzegen

Dorade
M

iddellandse Zee
Kweek in kooien

Forel, Regenboog
Noord-Europa

Recirculatiesysteem

Forel, Regenboog
Zuid-Europa

Doorstroom
systeem

G
arnalen, Noorse

Canada, Ijsland en 
G

roenland, Noorse
Zee

Bodem
trawl

G
arnalen, Roze

O
ostelijke Indische 

O
ceaan

Bodem
trawl

G
arnalen, Tijger, W

itpoot 
BIO

(Sub) tropische 
wateren

Vijverteelt

G
arnalen, W

itpoot
Ecuador, Honduras

Vijverteelt

G
arnalen, Tijger, W

itpoot
(Sub) tropische 
wateren

Bodem
trawl, vijverteelt

G
rauwe poon

Noordzee
Pulskor, flyshoot

Haring
Noordzee, 
Noorse Zee

Zwevende trawl, ringzegen

Heilbot, Atlantische
Noorse Zee

Kieuwnetten

Kabeljauw
Noordzee

Bodem
trawl

Kabeljauw
Noordzee

Kieuwnet

Kokkel
Noordzee, 
W

addenzee
Handbeugel

M
akreel

Noordoostelijke 
Atlantische O

ceaan
Zwevende trawl, ringzegen

M
akreel

M
iddellandse Zee

Zwevende trawl, ringzegen

Paling
Europa, Nederland

Fuik, recirculatiesysteem

Pangasius
Azie, binnenlandse 
wateren

Vijverteelt

Rivierkreeft
China

Fuik, vijverteelt

Rivierkreeft
Spanje, Nederland

Fuik

Sardine
Spanje, Portugal

Ringzegen

Sardine
M

arokko
Ringzegen

Schelvis
Noordzee, Skagerak 
en Kattegat

Bodem
trawl

Schar
Noordzee

Pulskor, bodem
trawl

Schol
Noordzee, Skagerak, 
Kattegat

Deense zegen, kieuwnet

Schol
Noordzee, Skagerak, 
Kattegat

Pulskor, bodem
trawl

Tarbot
Noordzee

Boom
kor

Tong, Atlantische
G

am
bia

Kieuwnetten

Tong, Atlantische
W

est Afrika
Bodem

trawl

Tong, sliptong
Noordzee

Boom
kor, pulskor

Tong, zeetong
Noordzee

Kieuwnetten

Tonijn, Albacore
Atlantische O

ceaan, 
noordelijke Stille 
O

ceaan

Haken en lijnen, Handlijnen

Tonijn, Albacore
M

iddellandse Zee, 
zuidelijke Stille 
O

ceaan, Indische 
O

ceaan

Longlines

Tonijn, Blauwvin
M

iddellandse Zee
Ringzegen, handlijnen

Tonijn, G
eelvin

Stille O
ceaan

Handlijnen, haken en lijnen

Tonijn, G
eelvin

Indische O
ceaan

Ringzegen zonder lokvlotten

Tonijn, Skipjack
Indische O

ceaan
Ringzegen zonder lokvlotten

Tonijn, Skipjack
W

estelijke en centra-
le Stille O

ceaan
Ringzegen zonder lokvlotten

Tonijn, Skipjack
Indische O

ceaan
Haken en lijnen

Yellowtail kingfish
Nederland

Recirculatiesysteem

Zalm
, Atlantische

Ierland, Schotland, 
Noorwegen

Kweek in kooien

Zalm
, Atlantische BIO

Europa
Kweek in kooien

Zalm
, wilde

Alaska, Canada
Ringzegen, kieuwnetten, 
haken en lijnen

Zeebaars
Noordzee

Flyshoot, bodem
trawl, 

zwevende trawl

Zeebaars
M

iddellandse Zee
Kweek in kooien



komt uit een goed beheerd bestand

is gevangen of gekweekt met

   minimale milieuschade 

is traceerbaar tot de oorsprong 

heeft een goed leven gehad

is puur en gezond

is niet illegaal gevangen

onder goede en eerlijke werkomstandigheden

Waar goede vis kopen?
Kijk voor restaurants en winkels op goedevis.nl of in de viswijzer app! find us: viswijzerde viswijzer is een initiatief van good fish foundation

Download nu!
de gratis 

VISwijzer app

Verantwoorde vis Gebruiksaanwijzing
1. Bekijk het etiket of vraag naar specificaties
Vraag naar de vangst- of kweektechniek en de herkomst 

van de vis. De herkomst wordt vaak aangeduid met een 

FAO code. De Noordzee is bijvoorbeeld FAO 27.

2. Zoek op de VISwijzer 
Kijk op deze geprinte VISwijzer en vind de juiste combina-

tie van vissoort, herkomst en vangstmethode. Staat het er 

niet bij? Kijk dan op de gratis VISwijzer app of goedevis.nl

3. Kies voor goede vis
Vis met een MSC keurmerk (visserij) of ASC keurmerk 

(kweek) is altijd een goede keus. Heeft de vis geen 

keurmerk, kies dan voor de groene of gele score op de 

VISwijzer. Vermijd vis met een rode score!

De beoordelingen voor de VISwijzer zijn uitgevoerd door 

Good Fish Foundation en het Wereld Natuur Fonds. De 

milieuorganisaties beoordelen vissen, schaal- en schelp-

dieren die in Nederland en België te koop zijn op duur-

zaamheid. De VISwijzer wordt in 28 landen uitgebracht.

Meer weten? Kijk op goedevis.nl

Waar vandaan?
En wat is de vangstmethode?

Van elke vis moet bekend zijn waar die vis vandaan komt 

en hoe die is gevangen. Die informatie moet op een etiket 

staan, dat is al sinds 2014 verplicht. Maar helaas wordt 

deze informatie niet vaak gegeven in viswinkels of 

restaurants. 

Het primaire doel van de maatregel is om voor meer 

transparantie op de markt te zorgen zodat u met kennis 

van zaken kunt kiezen. En dat is weer van belang voor het 

verduurzamen van de visserij, want wie beter weet hoe 

een vis is gevangen en waar, zal wellicht sneller kiezen 

voor duurzaam gevangen vis!

U kunt helpen!
Natuurlijk door te kiezen voor duurzaam gevangen vis. 

Maar ook door uw visboer of chef in het restaurant te laten 

weten dat u het belangrijk vindt! 
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