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Garnalensector krijgt MSC-keurmerk voor duurzame visserij
Op dinsdag 12 december kreeg de Duitse, Deense en Nederlandse garnalensector het MSCkeurmerk uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel in aanwezigheid
van Camiel Derichs, Europees Directeur bij MSC. Namens Nederland ontving Kees van Beveren,
voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie, het MSC-keurmerk. “Wij zijn ontzettend trots
dat de visserij op de Noordzee garnaal nu ook wordt bestempeld met het duurzame MSCkeurmerk”, vertelde Van Beveren namens de Nederlandse garnalenvissers tijdens de bijeenkomst.

Beheerplan
De garnalensector uit Duitsland, Denemarken en Nederland heeft er alles aan gedaan om het MSCkeurmerk te behalen. Dat is een uitzonderlijke prestatie voor één van de laatste, grote Europese
visserijen waarvoor geen door overheden ingesteld vangstquotum geldt. Om het blauwe MSCkeurmerk te bemachtigen zijn vissers zelf beperkende maatregelen overeengekomen. Zo schakelden
ze de Universiteit van Hamburg en de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) in
voor de ontwikkeling van het beheerplan en werd een Productie- en Afzetplan (PAP) gerealiseerd,
waarin de garnalenvangsten nauwkeurig worden geregistreerd. “De garnalenvissers uit de drie
Waddenzeelanden hebben de afgelopen decennia hard gewerkt om aan de hoge eisen van het MSCkeurmerk te voldoen. De uitreiking van het MSC-keurmerk is een kroon op hun werk en laat ook aan
de consument zien dat de garnalen duurzaam zijn gevangen”, licht Van Beveren toe. MSCcertificering biedt de onafhankelijke bevestiging dat het garnalenbestand gezond is, goed wordt
beheerd en dat er minimale invloed is op het overige zeeleven.
95% van de garnalenvangst
De garnalenvloot uit Duitsland, Denemarken en Nederland die onder het keurmerk van MSC mag
vissen omvat 440 kotters. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen jaarlijks ongeveer 30.000 ton
garnalen, ruim 95% van de totale garnalenvangst in de Noordzee. “Het is een kunststukje om met
zoveel garnalenvissers één gezamenlijk managementplan op te stellen. Maar het is gelukt, ondanks
alle tegenstellingen in de sector. Daarmee laten we zien hoe garnalenvissers middenin de
samenleving staan”, zegt Simon Koornstra, garnalenvisser van de HA4 uit Harlingen.
MSC-keurmerk

De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend
milieukenmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen.
Om het MSC-keurmerk te krijgen doorliep de garnalenvisserij een open en transparante
beoordelingsprocedure die werd uitgevoerd door de onafhankelijke partij Acoura Marine Ltd. Ook
een coalitie van acht natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Stichting De
Noordzee, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten, was intensief betrokken bij het MSCcertificeringsproces. Zij hebben kennis aangedragen en input geleverd op de beoordeling van Acoura
Marine Ltd. “Visserij en natuurbeschermers hebben deze belangrijke MSC-certificering samen bereikt.
Het traject was soms moeilijk, maar altijd constructief. En de bijdrage van de Nederlandse visserij is
cruciaal geweest voor dit mooie resultaat. Nu moeten de garnalenvissers laten zien dat zij hun
bijvangst verminderen en kwetsbare gebieden minder belasten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat
natuur en visserij hiervan gaan profiteren.” Zegt Aafke Brader , Noordzee-expert van het Wereld
Natuur Fonds Nederland.
Toekomst
MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame garnalenvisserij. Niet alleen nu, maar ook in de
toekomst moeten de garnalenvissers aan de huidige en aanvullende voorwaarden voldoen. Het
inlossen daarvan wordt jaarlijks gecontroleerd. Zo is er een intensieve, grensoverschrijdende
samenwerking opgezet tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voor het
meten van de effecten op het overige zeeleven. “De certificering van de garnalenvisserij laat zien dat
het MSC-programma werkt: de vissers hebben hun krachten gebundeld en alles in gang gezet om de
natuurimpact van de garnalenvisserij wetenschappelijk te begrijpen en te minimaliseren, om zo het
MSC-keurmerk te verkrijgen”, vertelt Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur van MSC Benelux. “Het
gaat om ingrijpende maatregelen, die nu al in de praktijk worden gebracht. Ik neem mijn pet af voor
allen die zich voor dit doel hebben verenigd. Dat geldt overigens ook voor de constructieve
betrokkenheid van de natuurorganisaties”, aldus Nieuwenhuis.
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Downloaden van afbeeldingen en meer informatie:
• Foto's van de visserij in de multimedialibrary van MSC Nederlandse garnalen visserij
• Online verhaal over de Noordzee garnalenvisserij
• Certificerings documenten van de visserij

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
MSC Benelux Mieke Snoek: mieke.snoek@msc.org of +316 8122 2647 https://www.msc.org/
Nederlands Visbureau a.leewis@visbureau.nl of +31 6 47057466 www.visbureau.nl
CVO Coöperatieve Visserij Organisatie Durk van Tuinen secretariaat@cvo-visserij.nl of +3106428572
http://cvo-visserij.nl

