
Oceanen:
zieltogende supermarkten?

Onze zeeën worden (over)geëxploiteerd. Na de kustwateren te hebben leeggevist,
gaan de grote vissersboten steeds verder de zee op. Ze vissen zelfs in de diepzee,
een nog onbekend universum dat bescherming nodig heeft. Overbevissing is een

plaag op alle wereldzeeën. De bestanden van commercieel interessante vissen raken
uitgeput. Duizenden minder interessante soorten komen in visnetten om.
De walvisjacht blijft ook actueel, ondanks de herhaalde oproepen van de 

internationale gemeenschap voor een totaal verbod. Greenpeace 
geeft een stand van zaken en stelt enkele oplossingen voor.

Herfst 2004 • September - oktober - november
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Vroeger voerde Greenpeace vooral cam-

pagne tegen overbevissing in kustwate-

ren. Vandaag waagt de Rainbow Warrior
zich in internationale wateren, op volle

zee (1). In mei 2004 begon het vlaggen-

schip aan een expeditie in de buurt van

Nieuw-Zeeland. We vragen Carmen Gra-

vatt, oceanencampaigner aan boord,

waarom. “Ik hoop dat we eindelijk een verdo-
ken probleem voor het voetlicht kunnen bren-
gen. De meeste mensen beseffen niet wat er zich
in internationale wateren afspeelt. Wij willen
wijzen op de grootschalige vernieling van
unieke en kwetsbare mariene fauna en flora in
de diepzee. Vissersboten willen enkel commer-
cieel interessante soorten vangen. Maar hier-
door zou wel eens een compleet onderzees eco-
systeem voor altijd kunnen verdwijnen.”

Heel wat mensen dachten tot nu toe dat

er in de donkere en koude diepzee zo

goed als geen leven is. Maar de moderne

technologie heeft nu het tegendeel bewe-

zen. Wetenschappers staan verbaasd

over de ontdekking van deze nieuwe

wereld. Zij zijn onvermoeibaar op zoek

naar informatie over de oorsprong van

het leven op onze planeet, of ze zoeken

naar mogelijkheden om een bepaald gen

of een bepaalde nieuwe soort voor medi-

sche doeleinden te gebruiken. Of nog, ze

zijn gewoonweg gefascineerd door de

ontdekking van een nog onbekende

soort. Jammer genoeg hebben de reders

van de vissersvloten deze ontdekking

geïnterpreteerd als een buitenkansje. In

een twintigtal jaren tijd hebben ze hun

schepen aangepast aan de visvangst in de

diepzee. Diepzeevissen zijn op dit ogen-

blik erg in trek, maar die plotselinge

populariteit zou hen wel eens duur te

staan kunnen komen.

Meest vernielende plundering
De visvangst met sleepnetten is ongetwij-

feld de meest vernielende plundering van

de zeeën. De trawlers vegen tot op 1.500

meter diepte letterlijk de zeebodem leeg.

Alle leven wordt daarbij gedood. Studies

in ondiepe wateren hebben aangetoond

dat de vissersboten niet enkel gegeerde

soorten vangen. Een hoog percentage

van ongewenste vissen (bijvangst) komt

ook in de netten terecht. Men schat dat

trawlers 95% van de schade aan de eco-

systemen in de diepzee veroorzaken. 

Op dit ogenblik wordt alleen op volle zee

met sleepnetten gevist. Tussen 100 en

200 vissersboten zijn hiermee voltijds

bezig, terwijl er in de hele wereld meer

dan 3 miljoen vissersboten zijn. Twaalf

landen (2), bijna allemaal lid van de OESO

(de Organisatie voor Economische Sa-

menwerking en Ontwikkeling), verdelen
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Zal de diepzee ooit 
al haar geheimen prijsgeven?

“We moeten verhinderen dat in de 
toekomst de visbestanden in elkaar stui-

ken. Alleen dan kan de visserij 
op lange termijn overleven.” 

Kristina Gjerde, Internationale Unie
voor Natuurbehoud

[

]

Deze trawlnetvisser, gefotografeerd door Green-
peace, keert terug naar de haven. Het schip is afge-
laden vol met vis uit de diepe wateren van Tasmanië.

(1) Wilt u meer weten over het vissen in de diepzee? Surf dan naar: http://www.greenpeace.org/international_en/campaigns/intro?campaign_id=461050
(2) Niew-Zeeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Faeröereilanden, IJsland, Noorwegen, Litouwen, Letland, Estland, Japan en Rusland.
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95% van de koek onder elkaar. De traw-

lervloot is nog relatief klein. We kunnen

de groei ervan dus nog tegenhouden.

Stop de visvangst met
sleepnetten op volle zee
Internationale wateren beginnen na de

Economische Exclusieve Zone van 200

mijl en zijn ‘het gemeenschappelijk erf-

goed van alle mensen’. Maar dit mooie

citaat verbergt een trieste werkelijkheid:

deze wateren worden onvoldoende ge-

controleerd en in het oog gehouden door

regionale overheden voor visserijbeheer.

Hierdoor is de visvangst er niet geregle-

menteerd en worden de vangsten niet bij-

gehouden.

Greenpeace oefent druk uit op de VN om

een moratorium in te stellen op de vis-

vangst met sleepnetten op volle zee.

Tijdens zo’n moratorium zouden weten-

schappers de gelegenheid krijgen gege-

vens te verzamelen over deze unieke eco-

systemen. Daarna hebben ze de plicht

hun gegevens door te spelen aan de

bevoegde overheden. Het lot van de vis-

bestanden in volle zee hangt ervan af. De

visbestanden in de minder diepe wateren

storten in elkaar en de technologie om

op volle zee te vissen, wordt steeds geso-

fisticeerder. Het gevaar bestaat dus dat

steeds meer boten op volle zee op com-

mercieel interessante soorten vissen.

Ook meer dan 1.000 van de bekendste

mariene biologen (3) verdedigen met klem

zo’n moratorium. Hun argumenten zijn

duidelijk: ze beginnen nu pas de diver-

siteit, het belang en de kwetsbaarheid

van de ecosystemen in de diepzee te

begrijpen. Ze zijn verontrust omdat de

rijkdommen ervan nu al worden bedreigd,

nog vóór ze de tijd hebben gehad om die

te ontdekken. De relatieve onbekendheid

van de onderzeese schatten mag ons niet

tegenhouden actie te ondernemen voor

hun behoud. Het voorzorgsprincipe uit

de Verklaring van Rio geeft ons heel dui-

delijk dat recht.

De visvangst op volle zee is jammer

genoeg maar een van de vele bedreigin-

gen voor de oceanen.
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“Wetenschappers hebben tijd nodig 
om de spreiding van de visbestanden, 
de waarde en de kwetsbaarheid van

onderzeese bergen te bestuderen vóór het
te laat is.” 

Daniel Pauly, directeur van het
Visserijcentrum aan de Universiteit

van British Columbia in Canada

[

]

“Soorten die voor de hele mensheid van
nut kunnen zijn, worden uitgeroeid. En

wat als een remedie tegen aids of leuke-
mie zich in die onderzeese bergen bevindt?

Een handvol boten heeft niet het recht
natuurlijke rijkdommen te vernielen die

ons allemaal toebehoren.” 
Michael Hirshfield, wetenschapper

[

]

Een onbekende wereld, de diepzee
Niet het Andesgebergte, de onherbergzame wouden van Azië of Antarctica zijn de
minst gekende gebieden op aarde, maar wel de oceaanbodem. Op meer dan 1.000 m
diepte bevinden zich in alle oceanen ter wereld echte bergketens, waar het krioelt van
het leven. Koudwaterkoralen, zeeanemonen en plankton zijn er in overvloed, net zoals
een groot aantal lokale vissoorten die zich gewoonlijk ophouden op de flanken van de
onderzeese bergen. Op de Atlantische slijmkop, waarvan er nog enorm grote scholen
rondzwemmen, wordt het meest gevist. Maar ook de grenadiervis, de zwarte kouse-
bandvis en de blauwe leng zijn mogelijke slachtoffers. Deze soorten groeien langzaam
en zijn pas laat geslachtsrijp, wat hen nog kwetsbaarder maakt voor overbevissing.
Wetenschappers schatten dat er zowat 50.000 onderzeese bergen zijn op de zeebo-
dem. Slechts een vijftigtal ervan is al grondig bestudeerd. Maar de fauna en flora is er
zeker zo verscheiden als die in de oerbossen. Bovendien zijn de nog niet onderzochte
onderzeese bergen misschien een toevluchtsoord voor 500.000 tot 5.000.000 nog
onbekende mariene soorten. De oceanen hebben dus nog niet al hun rijkdommen
prijsgegeven. We gaan ze dus toch niet vernielen vóór we ze hebben leren kennen?

(3) Om de verklaring van de biologen te raadplegen, surf naar http://www.mcbi.org
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Jacht op garnaal, walvis en tonijn:  e
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Piraatvissers aan
Westkust van
Afrika
De afgelegen wateren
rond Antarctica zijn de
uitgelezen plek voor de
piraatvissers op volle zee.
Maar zij vissen ook ille-
gaal langs de Afrikaanse

kusten. Ze gebruiken dezelfde visvangsttechniek als rond Antarc-
tica: ze gebruiken een beug, een lange vislijn met duizenden haken
eraan die ze soms over 100 km uitzetten. Tijdens deze ongecontro-
leerde visvangst worden haaien en zeeschildpadden gevangen en
dood terug in zee gegooid.

Walvisjacht in
koude wateren van
Noordpoolzeeën
In augustus 2003 besloot
IJsland opnieuw te jagen op
walvissen in de koude Noord-
poolzeeën. Net zoals hun
Japanse collega’s beroepen
ze zich onder andere op het
valse argument dat ‘walvis-
sen de vissen opeten’. Ge-
lukkig besliste de regering
in juni 2004, dankzij acties
van Greenpeace en wereld-

wijde druk, niet langer meer te jagen op de Rudolphi-
vinvis en de gewone vinvis en haar jachtquotum van
500 dwergvinvissen in twee jaar te verminderen tot 25
dwergvinvissen in 2004.

Antarctica, een reservaat
dat er geen is
Sinds het begin van de walvisjacht bij
Antarctica is de blauwe vinvis zo goed
als uitgeroeid. Van de oorspronkelijke
100.000 blijven er nog een duizendtal
over. Vandaag jagen Japanners er op
dwergvinvissen. Per jaar doden ze er
ongeveer 400. Japan maalt niet om het

walvisreservaat dat er sinds 1994 bestaat.
En alsof dat nog niet genoeg is, worden de zuidelijke zeeën ook nog eens
geteisterd door piraatvissers. Zij lappen de internationale wetten rond visserijbe-
heer aan hun laars. Ze vangen er illegaal duizenden tonnen van de Patagonische
heek, een diepzeevis. Wetenschappers schatten dat, als er niets verandert, de
populatie van de Patagonische heek in de zuidelijke zee binnen drie jaar com-
mercieel niet meer interessant zal zijn.
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Noren jagen op dwergvinvissen in Noord-
Atlantische Oceaan
In de Noord-Atlantische Oceaan maken de Noorse walvisjagers hun keuze.
In de 20ste eeuw werkte Noorwegen de verdwijning van de walvissen in de
wereld het meest in de hand. Ook vandaag nog doodt Noorwegen elk jaar
enkele honderden dwergvinvissen. In het seizoen 2004 willen ze er 670
doden. Ze gebruiken dezelfde middelen als de Japanners (walvisjager, har-
poenkanon...). Het enige verschil is dat de Noren geen fabrieksschepen
nodig hebben. Ze jagen dicht bij de Noorse kust en slepen geregeld hun
vangst naar het vasteland... met hun ruimen vol walvisvet en -vlees!
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enkele voorbeelden van zee-exploitatie
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Noordzee en
Baltische Zee: 
kabeljauw overbevist
In de Noordzee en de Baltische
Zee is overbevissing de belang-
rijkste bedreiging. In 2002 werd
er in de Noordzee 2,3 miljoen
ton vis gevangen. Men schat dat
dit een kwart is van de totale vis-

populatie in die zee. De kabeljauwbestanden, maar ook die van tong,
wijting, schol en schelvis staan dicht bij hun biologische grens of vallen
er zelfs al onder. De Noordzee en de Baltische Zee zijn bovendien de
meest bevaren zeeën ter wereld. Elk jaar gebruiken zowat 200.000 sche-
pen die routes. Een ongeval kan er dramatische gevolgen hebben, voor-
al voor de visbestanden. Eind april 2004 riepen de VN de Baltische Zee uit
tot bijzonder kwetsbare maritieme zone, wat een verstrengde controle van de
scheepvaart moet meebrengen.

Japanners heer
en meester in
noorden van
Stille Oceaan
Japanners zijn de walvis-
jagers bij uitstek rond
Antarctica, maar ze ja-
gen ook dichter bij huis,

in het noordwesten van de Stille Oceaan. In 2004 wil de regering
210 dwergvinvissen, potvissen, Rudolphi-vinvissen en Bryde-vin-
vissen doden. Het vlees ervan belandt, net zoals dat van elke
wetenschappelijk gevangen walvis, op de marktstalletjes.

Tonijn erg
in trek in
zuiden van
Stille
Oceaan
Na de zeeën in
het noorden te
hebben leegge-

vist, trekken de vissersvloten steeds vaker naar het
zuiden van de Stille Oceaan. De tonijn is er zonder
twijfel een van de meest gegeerde vissen. Meer dan
de helft van het wereldtonijnaanbod, zo’n 2 miljoen
ton per jaar, komt uit deze regio. De toekomst van
deze vis ziet er niet rooskleurig uit.

In Zuid-Oost-Azië en Latijns-Amerika is het 
vijf voor twaalf voor de garnalen
Wilde garnalen worden gevangen in grote sleepnetten die de oceaanbo-
dems leegschrapen. De vraag is groter dan het aanbod. Vooral Europeanen
en Amerikanen zijn verzot op scampi’s en gamba’s. Hierdoor schieten
langs de kusten van Zuid-Oost-Azië en Latijns-Amerika de garnaalaquacul-
turen als paddestoelen uit de grond, wat dan weer ernstige schade toe-
brengt aan de mangrove-ecosystemen, de tropische plantenvegetatie
langs slibrijke lage zeekusten, eigen aan die regio’s.

©
 G

R
E

E
N

P
E

A
C

E
/C

U
N

N
IN

G
H

A
M



VI G r e e n p e a c e  •  H e r f s t  2 0 0 4

D OD O SS S I E RS I E R

De problemen die de visserij 
veroorzaakt, zijn ronduit
dramatisch. Welke oplossingen
reikt Greenpeace zelf aan? 
We stelden de vraag aan Gert
Jan Gast, de oceanencampaigner
bij Greenpeace Nederland.

Is (over)bevissing echt zo’n plaag?
Gert Jan Gast: “Jazeker. De visvangst is

het belangrijkste probleem voor onze

zeeën en oceanen (naast klimaatverande-

ring, vervuiling, vernieling van de habi-

tats...). Volgens schattingen van de land-

bouw- en voedselorganisatie van de VN

(FAO) (1) wordt op 75% van de bestanden

van commercieel interessante vissen

gevist, of zijn ze overbevist of uitgeput.

De oorzaken zijn een slecht visserijbe-

heer door zwakke politieke compromis-

sen, te hoge visquota en een belabberde

controle. De vissers reageren op de in-

eenstortende visbestanden door het pro-

bleem te verplaatsen (ze gaan in andere

regio’s op andere soorten vissen) en door

nieuwe technieken te ontwikkelen (nog

grotere visnetten, informatie via satelliet,

sonar), waardoor ze de laatste scholen

vis beter kunnen opsporen en vangen.

Overbevissing is niet enkel een probleem

van rijke landen die grote vissersvloten

hebben. De meeste kustwateren in de

tropen worden door de lokale vissers, die

kleinschaliger vissen, ook leeggevist.

Besluit: het drama van de visserij – waar

ook ter wereld – is een gebrek aan een

coherent beleid.”

Maritieme reservaten 
als oplossing
Wat stelt Greenpeace voor?
“Greenpeace eist een duurzaam beheer

van alle vormen van visvangst. Hiervoor

zijn maatregelen nodig zoals de stopzet-

ting van de zogenaamde piraatvisserij. Dat

is de illegale, niet-aangegeven en niet-

gereglementeerde visserij. Men schat dat

piraatvissers 25 tot 50% van de visvangst

voor hun rekening nemen. Een degelijk

beheer is gewoon niet mogelijk, als

zoveel vissers systematisch de regels aan

hun laars lappen! Er is ook veel meer

transparantie nodig. Heel wat aspecten

van de visserij, de vissersvloten en van het

zeerecht blijven duister. Greenpeace pleit

ook voor een wereldwijd netwerk van

mariene reservaten waar visvangst verbo-

den is. Die reservaten dienen om de vis-

bestanden te laten herstellen en als

voortplantingszones. In een eerste fase

moet dit netwerk 40% van elke zee en

elke oceaan omvatten. In de resterende

delen moet het vissen op een verantwoor-

de manier gebeuren (een beperkte vloot

en quota). Daar zijn overbevissing en

technieken die de leefgebieden en ecosy-

stemen verwoesten, zoals sleepnetten,

verboden. Die reservaten bestaan al

zowat overal ter wereld en hebben hun

degelijkheid al bewezen. Ten slotte die-

nen de bijvangsten tot bijna nul te wor-

den herleid.”

En wat met de piraatvissers?
“Ik zei het al: veel eigenaars van vissers-

vloten lappen de regels aan hun laars. Ze

registreren bijvoorbeeld hun vloot in een

land dat de internationale akkoorden

over visquota niet heeft ondertekend. Op

die manier omzeilen ze de internationale

wetten van het visserijbeheer. De regerin-

gen moeten dringend reageren. Zij kun-

nen bijvoorbeeld druk uitoefenen op

schepen die onder een goedkope vlag

varen. Ze zouden ook in hun havens vis-

sen, gevangen door piraatvissers, kun-

nen weigeren en de import ervan blokke-

ren. Maar daarvoor is natuurlijk meer

transparantie nodig...”

Bijvangsten verminderen
Hoe de bijvangsten drastisch vermin-
deren?
“Door opnieuw klassiekere vismethodes

te gebruiken, waardoor er minder bij-

vangsten zijn. Of door beter aangepaste

technieken te ontwikkelen. Gewoonlijk

“De spelregels beter respecteren 
en ze transparanter maken”

De technieken die de trawlers gebruiken, hebben ernstige gevolgen voor het mariene leven: koralen en 
andere organismen op de zeebodem worden er door gedood.

(1) De FAO-website: http://www.fao.org/fi/defaultN.asp
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veroorzaken de passieve vismethodes

(waar de vis zelf in het net zwemt) duide-

lijk minder schade dan de actieve en

agressieve methodes waar de vis in de val

‘loopt’ in het net.”

Er wordt hoe langer hoe meer in de
grote zuidelijke oceanen gevist. 
Waarom eigenlijk?
“De laatste 100 jaar is het continentaal

plat langs de kusten van de rijke landen

leeggevist. Men ging dus verder weg vis-

sen. Europese tonijnvissers schuimen

tegenwoordig het zuiden van de Stille

Oceaan af, dus letterlijk aan de andere

kant van de wereld. Men kan moeilijk

nog verder trekken!”

Greenpeace voert geregeld actie en lob-
byt om het probleem van overbevissing
aan te kaarten. Werpen die inspannin-
gen vruchten af ?
“Greenpeace woont de vergaderingen bij

van verschillende instanties die zich

bezighouden met het probleem van de

zeeën, zoals de FAO, de VN en de EU.

Ons lobbywerk en onze acties op zee

hebben al mooie overwinningen opgele-

verd. Ik denk bijvoorbeeld aan het VN-

moratorium op grote drijfnetten op volle

zee. Dat verbod geldt als sinds 1992.

Greenpeace lag ook mee aan de basis van

een FAO-gedragscode voor een verant-

woorde visserij en van het FAO-actieplan

tegen de illegale, niet-aangegeven en

niet-gereglementeerde visvangst. Er

bestaan een heleboel akkoorden, maar

die zijn niet allemaal bindend. Het komt

er nu op aan ze te doen respecteren.”

Is een kleinschaliger visserij ook geen
oplossing?
“Die is inderdaad dikwijls minder ver-

woestend. Nochtans is een massa kleine

vissers niet altijd een oplossing. Want dit

kan ook tot overbevissing leiden. De klei-

ne boten moeten, net zoals de grote vlo-

ten, op een duurzame manier vissen om

de instorting van de visbestanden te ver-

mijden. Wel van belang is dat de kustge-

meenschappen, die vooral in het Zuiden

voor hun levensonderhoud grotendeels

van de visvangst afhangen, voorrang krij-

gen bij het vissen in hun eigen territoria-

le wateren.”

Licht u de lokale gemeenschappen in
over het gevaar van overbevissing in
hun streek?
“Ja. Dicht bij de kusten van de Stille

Oceaan in Australië bijvoorbeeld infor-

meert Greenpeace de lokale bevolking

over de uitputtingsrisico’s van het tonijn-

bestand. Verleden jaar toerden we langs

een heleboel eilanden en de Rainbow
Warrior is nu opnieuw op post in de

regio. We geven niet op.”

Caroline Veter

Voor elke geredde zee-egel komen er heel
wat meer om in de sleepnetten van de 
vissers.
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Augustus 2004. Greenpeace voert op de Noordzee actie tegen de ‘bijvangsten’: een kwart van
de gevangen vissen belandt opnieuw dood in zee.


