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Wageningen University organiseert onder de naam Wageningen by Sea een serie interactieve lezingen met 

als doel verdieping van het debat rond visserij en aquacultuur. De eerste vond half april plaats en had als  

titel meegekregen: ‘Duurzame Hollandse tonijn?’ De lezing was wereldwijd te volgen via een livestream. 

Tekst: Lieneke Schuitemaker - Beeld: archief Vismagazine

Groeiende betrokkenheid Nederlandse bedrijven bij tonijn

Start lezingenserie
Wageningen by Sea

Het Engelstalige seminar over tonijn werd 
voorgezeten door Simon Bush, voorzitter van de 
Environmental Policy Group van Wageningen 
University. “Kan een land zonder tonijnvloot en 
met een zeer beperkte eigen afzetmarkt toch de 
tonijnmarkt en de verduurzaming van de 
tonijnvisserij beïnvloeden? Met dit seminar 
hopen we inzicht te geven in de rol van 
Nederland op de weg naar duurzame tonijn.”

Wereldtonijnhandel
Het idee voor dit onderwerp ontstond door de 
grote rol die Nederlandse handelsbedrijven 
spelen bij de verduurzaming van de tonijnhan-
del, aldus Bush. “Nederlandse bedrijven zijn 
actief in Indonesië, de Filipijnen en de Male-
diven. Ze stimuleren daar duurzame visserij-
methodes als handlijnvisserij. Daarnaast zijn 
ook grote trawlerbedrijven actief in de tonijn-
visserij, met purse seine vloten, vooral in de 
Indische Oceaan, maar sinds kort ook in het 
westelijk deel van de Stille Oceaan.”
Er is daardoor een groeiende Nederlandse 
invloed en betrokkenheid in die gebieden, 
concludeert Bush. “Bovendien, Nederland is 
een belangrijk handelsland: het is de tiende 
importeur van seafood ter wereld en de zesde 
exporteur. Daarom kunnen we, ook al hebben 
we zelf geen tonijnvloot en een beperkte markt, 
toch invloed uitoefenen.”
Bush moest helaas de eerste spreker afmelden: 
tonijndeskundige en ondernemer Henk Brus 
kon onverhoopt niet komen. Daarom vertelde 
Bush zelf het verhaal van Henk Brus, die in 

2006 het bedrijf Sustunable begon. Daarmee 
richtte hij zich op de verduurzaming van de 
tonijnvisserij (skipjack en geelvin) in de PNA 
landen, een groep kleine eilandenrijken in de 
Stille Oceaan die samen over enorme visgron-
den beschikken. “25 procent van alle tonijn ter 
wereld zwemt in de territoriale wateren van de 
PNA landen. Brus richtte vervolgens  samen 
met visserijbedrijven uit die eilanden in 2011 
het bedrijf Pacifical op, dat eigenaren van 
schepen en handelsbedrijven samenbracht op 
het gebied van de verduurzaming van de 

tonijnvangst. Hij wist zo nieuwe 
markten aan te boren voor de lokale 
vissers, die voorheen alleen voor de 
eigen markt visten. Pacifical ging het 
MSC-traject in en inmiddels zijn alle 
tonijnvisserijen op de PNA eilanden 
MSC-gecertificeerd. Daarmee 
kregen de vissers toegang tot 
afzetmarkten over de hele wereld.”  

FishTales
Vervolgens sprak Hans Nieuwen-
huis, programmadirecteur Benelux 
van MSC, over het tonijnprogramma 
van zijn organisatie. “Het mooiste 
resultaat op het gebied van de 
verduurzaming van tonijnvangst was 
vorig jaar, toen het Tonijncomité van 
landen rond de Indische Oceaan na 
tientallen jaren druk uitoefenen 
eindelijk een managementprogram-
ma voor skipjacktonijn instelde. 
Daarmee zitten nu albacore, 
yellowfin en skipjacktonijn in het 
MSC-programma.” Naast Pacifical 
noemde Nieuwenhuis FishTales, het 
bedrijf van Bart van Olphen als 
voorbeeld van positieve invloed op 
de tonijnvisserij. “Hij bracht een lijn 
duurzame tonijn in blik op de 
markt, die heel goed aansloeg bij de 
Nederlandse consument.”
www.pacifical.com/ 
www.pnatuna.com/www.msc.org •
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