
langrijkste kweekvis ter wereld na
karper. De vis wordt in meer dan hon-
derd landen gekweekt, de wereldpro-
ductie bedraagt ruim 2,5 miljoen ton.
Tilapia is een tropische vis die oor-
spronkelijk uit Afrika (de Nijl)

komt. Sinds de jaren zeventig
is de kweek enorm toege-
nomen. Tilapia is gemak-
kelijk dicht op elkaar te
kweken en stelt geen
hoge eisen aan de
kwaliteit van het wa-
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Van onze verslaggever
Mac van Dinther

AMSTERDAMNaast duurzaamge-
vangen vismet het logo van de
Marine Stewardship Council
(MSC) is er nu ook verantwoord
gekweekte vis. In het Scheepvaart-
museum in Amsterdam ismaan-
dag het Aquaculture Stewardship
Council-label gelanceerd, eenwe-
reldwijd keurmerk voor kweekvis
die is geproduceerdmet respect
voormens enmilieu.

Tilapia uit Indonesië met het ASC-lo-
go ligt vanaf deze week in Neder-
landse supermarkten. Andere popu-
laire kweekvissoorten en schaaldie-
ren zoals pangasius, venusschelpen,
mosselen en oesters volgen later.
Kweekvis is de laatste jaren sterk in

opmars, het is de snelst
groeiende voedselsector ter
wereld. Per jaar wordt we-
reldwijd ongeveer 150 mil-
joen ton vis opgehaald.Hier-
van is 90miljoen ton gevan-
gen wilde vis, 60 miljoen ton

Nieuw: gekweekte vis die deugt
Voor gevangen vis was er al een keurmerk,maar de sterk opkomende kweekvis zat nog
zonder. Vanaf deze week is ermens- enmilieuvriendelijke tilapia. Let op het ASC-label.

Een medewerkster te midden van witte tilapia’s op een viskwekerij in Thailand. Kweekvis komt voor voor 90 procent uit Azië, waar ook de consumptie ervan het grootst is. Foto Reuters

Tilapia, een weinig kieskeurige vis die van warm water houdt
Vanaf deze week ligt in Nederlandse
supermarkten gekweekte tilapia met
het duurzame ASC-keurmerk. Volgens
de VN-landbouworganisatie FAO is ti-
lapia de tweede
be-

is kweekvis. Verwacht wordt dat in
2018 kweekvis de wilde vangst over-
treft. Deproductie vankweekvis stijgt
jaarlijks met 8 à 9 procent, de wilde
vangst groeit al jarennietmeer. Ruim
driekwart van de visbestanden in de
wereld is overbevist.
Kweekvis komt voor het grootste

deel, 90 procent, uit Azië, waar ook
de consumptie het hoogst is. Daar-
naast is Europa eenbelangrijke afzet-

markt. Zoetwatervissen als tilapia en
pangasius zijn veel gekweekte vis-
sen. In kustgebieden van Zuidoost-
Azië worden ook veel tropische gar-
nalen gekweekt.
De snelle groei bezorgt het milieu

grote problemen. Viskwekerijen ver-
vuilenhetwater en gebruikenopgro-
te schaal antibiotica. Vooral mangro-
vebossen langs de kust lijden onder
de kweek van garnalen. Volgens het

WereldNatuur Fonds is sindsde jaren
tachtig eenvijfde van alle mangrove-
bos in de wereld verdwenen, vooral
doorviskweek.Datgaat snellerdande
afbraak van het regenwoud, aldus di-
recteur Johan vanGronden.
Het ASC-logo is een zusje van het

MSC (Marine Stewardship Council)-
keurmerk dat al sinds 1997 bestaat
voor wilde vis. De criteria zijn opge-
steld in samenspraak met het WNF.

ter, als dat maar warmer is dan 20
graden. In België wordt tilapia ge-
kweekt in het warme koelwater van
de kerncentrale van Tihange. De vis
leeft vooral op een vegetarisch dieet.
De duurzame tilapia in Nederlandse
supermarkten komt uit Indonesië,
geproduceerd bij Regal Springs, een
van de grootste tilapiakwekerijen ter
wereld. Overigens is in Nederland
een andere zoetwatervis populairder.
Dat is pangasius.

Foto ANP

Viskwekerijen die het ASC-logo op
hunproductenwillen zetten,moeten
de natuurlijke omgeving ontzien,
geen bedreiging vormen voor wilde
vissoorten en verantwoord omgaan
met antibiotica. Kinderarbeid is ver-
boden en werknemers hebben recht
op fatsoenlijke arbeidsomstandighe-
den. Op naleving wordt toegezien
door een onafhankelijke instantie.
De groei van de wereldbevolking is

een van de motoren achter de snelle
groei vandekweekvis.Daardoor stijgt
de vraag naar dierlijke eiwitten. Vis-
kweek is geen één op één alternatief
voor wilde vis. Eenderde van de wilde
visvangstwordt gebruikt voor de pro-
ductie van vismeel en visolie. Dat
wordt vooral aan kweekvissen ge-
voerd, met name zalm. Viskwekers
proberen hun vissen steedsmeer een
vegetarisch dieet voor te zetten.
Nederlandse supermarkten beloof-

den vijf jaar geleden dat ze vanaf 2011
alleen nog duurzame vis in het schap
zouden leggen.Diebelofte zijn zeniet
helemaal nagekomen. Vorig jaar
stond het aandeel duurzame vis in de
supermarkt op 85 procent.

‘Shell betaalt Nigeriaanse veiligheidstroepen’
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAM Shell geeft de Nigeri-
aanse politie en het leger jaar-
lijks tientallenmiljoenen euro’s
omde oliewinning in het land te
bewaken. Dat blijkt uit gelekte
documenten die in handen zijn
van de Britse organisatie Plat-
form, die de oliebedrijvenmoni-
tort. Volgens Amnesty Internatio-
nal zijn Nigeriaanse veiligheids-
troepen geregeld betrokken bij
mensenrechtenschendingen.

HetWest-Afrikaanse land wordt al ja-
ren geplaagd door ontvoeringen van
oliewerkers en sabotage van pijplei-
dingen. In 2008 werden 62 Shell-me-
dewerkers ontvoerd. Drie werden ge-
dood door hun gijzelnemers. Dat

jaar schoot het Nigeriaanse beveili-
gingsbudget omhoog, met bijna 45
procent, naar 343miljoen dollar.
‘In 2009 ging 65 miljoen dollar

rechtstreeks naar de Nigeriaanse vei-
ligheidstroepen’, zegt Ben Amunwa,
onderzoeker van Platform. Hij kreeg
de gegevens van een voormalig Shell-
manager. ‘Met het geld is onder ande-
re de Joint Task Force (JTF) gefinan-
cierd, een samenwerkingsverband
tussenmarine, landmacht enpolitie.’
Het legeronderdeel heeft zich vol-

gens Amnesty schuldig gemaakt aan
ernstige mensenrechtenschendin-
gen. In 2005 doodden JTF-troepen
17 mensen bij een aanval op het dorp
Odioma. In ieder geval een deel van
henwas ongewapend.
Shell wil de financiering van Nige-

riaanse troepen bevestigen noch
ontkennen. Wel zegt een woordvoer-

der dat de overheid van het Afrikaan-
se land ‘erbij gebaat is als de facilitei-
tenworden beschermd’. De overheid
is voor 55procent eigenaar vandeNi-
geriaanse tak van het concern.
Tussen 2007 en 2009 is het bedrag

dat het Nederlands-Engelse oliebe-
drijf wereldwijd uitgaf aan beveili-
gingsmaatregelen bijna verdubbeld.
Een miljard dollar ging naar beveili-
gers en beveiliging, ongeveer 40 pro-
cent daarvan was voor Nigeria.

Ongewapend
Shell heeft tevens 1.200 Nigeriaanse
beveiligingsmedewerkers in dienst.
Die zijn ongewapend, omdat de Ni-
geriaanse wet de bewapening van
privébeveiligers verbiedt. Dat drijft
het oliebedrijf noodgedwongen in
de handen van het leger en de poli-
tie. Volgens een officieel statement

van Shell dragen de medewerkers
geen wapens omdat het bedrijf ‘ge-
looft in vreedzame manieren om
problemen met lokale gemeen-
schappen op te lossen’.
Shell wijt de hoogte van het Nigeri-

aanse budget aan sabotage aan olie-
pijpleidingen en illegale raffinaderij-
en. Driekwart van de lekkages zou
ontstaan doordat de plaatselijke be-
volkingolie steelt om te verhandelen
of te gebruiken. ‘Armoede speelt een
grote rol’, zegt een Shell-woordvoer-
der. ‘Het is eenmanier omaangeld te
komen.Maarwij zienhet als diefstal.’
‘Sabotage, dat is het standaardant-

woord van Shell’, zegtNicole Sprokel,
woordvoerster vanAmnesty, dat al ja-
ren actie voert tegendewijzewaarop
Shell olie wint in deNigerdelta. ‘Toch
zijn oude pijpen en slecht onder-
houd een deel van het probleem.’
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