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Minister Staghouwer neemt kaarten beter vissenwelzijn in 
ontvangst bij reuzenzalm 
 

 
 
Vandaag nam minister Staghouwer duizend handgeschreven kaarten en een petitie met 
ruim 18.000 handtekeningen in ontvangst met de oproep vissenwelzijn beter te beschermen. 
Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) 
overhandigde deze op het Plein in Den Haag met een zeven meter lange opblaasbare 
reuzenzalm genaamd Blue. Eerder toerde Blue het land door langs zes grote steden om 
handtekeningen en persoonlijke boodschappen te verzamelen voor de nieuwe minister.  
 
Campagneleider vissen CIWF Nederland Annemarie Brijder: “Vissen zijn prachtige, intelligente 
dieren met gevoel en emoties, maar wij behandelen heel anders. Er zijn amper regels om hun welzijn 
te beschermen en de dieren lijden ernstig in kwekerijen, bij de vangst en de slacht. Wij roepen de 
minister op zich in te zetten voor betere regels om het welzijn van vissen te beschermen, zowel in 
Nederland als in Europa, te beginnen met verplichte verdoving bij de slacht.” 
 
Vissenleed 
Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 15 miljoen vissen gehouden in kwekerijen en ruim 4 miljard 
vissen gevangen voor consumptie. Tijdens de vangst raken veel vissen verdrukt in de netten en raken 
gewond. Vrijwel alle wild gevangen vissen sterven een langzame dood door verstikking op ijs of 
worden bij vol bewustzijn opengesneden en verwerkt. Dit zijn dodingsmethodes die ondenkbaar zijn 
bij dieren uit de veehouderij.  
 



  

In de aquacultuur leven vissen met zeer hoge aantallen in een kale omgeving. Er is vrijwel geen ruimte 
voor natuurlijk gedrag, wat leidt tot stress en het risico op ziekte en sterfte is hoog.1 Zalm is de meest 
gegeten vis in Nederland, met name afkomstig uit Noorse en Schotse kwekerijen in zee. Deze staan 
bekend om ernstige welzijnsproblemen; ziekte, verwondingen en sterfte komen veel voor.2  
 
Keurmerken en consumenten 
Ook bij de bekende keurmerken, als MSC en ASC, wordt het welzijn van vissen vrijwel niet 
meegenomen. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders (78%) vindt dat 
keurmerken meer moeten doen om het welzijn van de dieren te beschermen.3  
 
Ook blijkt uit onderzoek dat de meeste Nederlanders (69%) vinden dat het welzijn van vissen in het 
algemeen beter beschermd moet worden. Zij zijn bovendien bereid meer te betalen (gemiddeld 20% 
meer) voor vis die een beter leven heeft gehad.4 
  
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale organisatie die opkomt voor het welzijn van dieren 
in de veehouderij, inclusief vissen. Zij voert campagne voor beter vissenwelzijn onder de titel ‘Oog voor 
vis’ (Engels: Rethink fish) en streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame en gezonde 
veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.  
 
 
 
 
Noot voor de redactie 
 
Voor meer informatie: Annemarie Brijder, campagneleider vissenwelzijn CIWF Nederland, 
annemarie.brijder@ciwf.nl  
 
Blue de reuzenzalm is te zien geweest in het centrum van Groningen, Deventer, Rotterdam, Eindhoven, Gouda 
en Nijmegen.  

 
Download high res foto’s, vrij te gebruiken: https://bit.ly/3A0m7v3  

 
1 Kweekvissen in Nederland: vee-industrie onderwater. Rapport CIWF Nederland, 2021 
https://www.ciwf.nl/media/7445317/ciwf-rapport-kweekvissen-in-nederland-vee-industrie-onder-water.pdf  

2 Undercoveronderzoek Schotse zalmkweek  https://www.ciwf.nl/nieuws/2021/03/onthuld-misstanden-in-schotse-
zalmindustrie  

3 https://www.ciwf.nl/nieuws/2020/07/nederlanders-willen-dat-keurmerken-beter-met-vissen-omgaan  

4 https://www.ciwf.nl/nieuws/2018/08/nederlanders-willen-beter-vissenwelzijn  
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