Zeebaars

Zalm, wilde

Zalm, Atlantische BIO

Zalm, Atlantische

Yellowtail kingfish

Tonijn, Skipjack

Tonijn, Skipjack

Tonijn, Skipjack

Tonijn, Geelvin

Tonijn, Geelvin

Tonijn, Blauwvin

Tonijn, Albacore

Tonijn, Albacore

Tong, zeetong

Tong, sliptong

Tong, Atlantische

Tong, Atlantische

Tarbot

Schol

Schol

Schar

Schelvis

Sardine

Sardine

Rivierkreeft

Rivierkreeft

Pangasius

Paling

Makreel

Makreel

Kokkel

Kabeljauw

Kabeljauw

Heilbot, Atlantische

Haring

Grauwe poon

Garnalen, Tijger, Witpoot

Garnalen, Witpoot

Garnalen, Tijger, Witpoot
BIO

Garnalen, Roze

Garnalen, Noorse

Forel, Regenboog

Forel, Regenboog

Dorade

Ansjovis

vissoort		

Noordzee

Alaska, Canada

Europa

Ierland, Schotland,
Noorwegen

Nederland

Indische Oceaan

Westelijke en centrale Stille Oceaan

Indische Oceaan

Indische Oceaan

Stille Oceaan

Middellandse Zee

Middellandse Zee,
zuidelijke Stille
Oceaan, Indische
Oceaan

Atlantische Oceaan,
noordelijke Stille
Oceaan

Noordzee

Noordzee

West Afrika

Gambia

Noordzee

Noordzee, Skagerak,
Kattegat

Noordzee, Skagerak,
Kattegat

Noordzee

Noordzee, Skagerak
en Kattegat

Marokko

Spanje, Portugal

Spanje, Nederland

China

Azie, binnenlandse
wateren

Europa, Nederland

Middellandse Zee

Noordoostelijke
Atlantische Oceaan

Noordzee,
Waddenzee

Noordzee

Noordzee

Noorse Zee

Noordzee,
Noorse Zee

Noordzee

(Sub) tropische
wateren

Ecuador, Honduras

(Sub) tropische
wateren

Oostelijke Indische
Oceaan

Canada, Ijsland en
Groenland, Noorse
Zee

Zuid-Europa

Noord-Europa

Middellandse Zee

Golf van Biskaje

herkomst

Flyshoot, bodemtrawl,
zwevende trawl

Ringzegen, kieuwnetten,
haken en lijnen

Kweek in kooien

Kweek in kooien

Recirculatiesysteem

Haken en lijnen

Ringzegen zonder lokvlotten

Ringzegen zonder lokvlotten

Ringzegen zonder lokvlotten

Handlijnen, haken en lijnen

Ringzegen, handlijnen

Longlines

Haken en lijnen, Handlijnen

Kieuwnetten

Boomkor, pulskor

Bodemtrawl

Kieuwnetten

Boomkor

Pulskor, bodemtrawl

Deense zegen, kieuwnet

Pulskor, bodemtrawl

Bodemtrawl

Ringzegen

Ringzegen

Fuik

Fuik, vijverteelt

Vijverteelt

Fuik, recirculatiesysteem

Zwevende trawl, ringzegen

Zwevende trawl, ringzegen

Handbeugel

Kieuwnet

Bodemtrawl

Kieuwnetten

Zwevende trawl, ringzegen

Pulskor, flyshoot

Bodemtrawl, vijverteelt

Vijverteelt

Vijverteelt

Bodemtrawl

Bodemtrawl

Doorstroomsysteem

Recirculatiesysteem

Kweek in kooien

Zwevende trawl, ringzegen

vangst- of kweektechniek

score

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

Vermijden
Koop deze vis niet, er is sprake
van overbevissing of de manier van
vangst/ kweek is belastend.

Kweek in kooien
Goede keus
Deze vis is niet overbevist of wordt
zorgvuldig gekweekt, met minimale
schade aan de natuur.

Bijvangst
Deze bijvangst wordt meegevangen
in de visserij op andere soorten en
wordt onderbenut. Prima keus!

Middellandse Zee

Tweede keus
Deze vis is een tweede keus.
Er zijn nog een aantal problemen met
de visserij of kweek.

Zeebaars

Kies voor vis met het MSC keurmerk
voor duurzame visserij en het ASC
keurmerk voor verantwoorde
kweek. Heeft de vis geen keurmerk,
kies dan voor de groene of gele
score op de VISwijzer. Vermijd vis
met een rode score!

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!
Waar goede vis kopen?
Kijk voor restaurants en winkels op goedevis.nl of in de viswijzer app!

Verantwoorde vis

Gebruiksaanwijzing

komt uit een goed beheerd bestand

1. Bekijk het etiket of vraag naar specificaties

is gevangen of gekweekt met

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.

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

2. Zoek op de VISwijzer
Kijk op deze geprinte VISwijzer en vind de juiste combinatie 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!

Download nu!
de gratis
VISwijzer app
de viswijzer is een initiatief van good fish foundation

De beoordelingen voor de VISwijzer zijn uitgevoerd door
Good Fish Foundation en het Wereld Natuur Fonds. De
milieuorganisaties beoordelen vissen, schaal- en schelpdieren die in Nederland en België te koop zijn op duurzaamheid. De VISwijzer wordt in 28 landen uitgebracht.
Meer weten? Kijk op goedevis.nl
find us: viswijzer

Editie maart 2019

