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Duurzame vis is een belangrijk onderdeel 

geworden van het inkoopbeleid van de 

Nederlandse retail. De omzet van gecerti-

ficeerde producten in Nederlandse super-

markten is tussen 2014 en 2019 verdubbeld 

van 1,9 naar 5,2 miljard euro1. Onderzoek 

van ASC en MSC laat zien dat in 2019 bijna 

driekwart van alle visproducten, verspreid 

over verse, diepvries en conserven, in Ne-

derlandse supermarkten gecertificeerd zijn2.

De eisen die de maatschappij stelt aan 

duurzame en verantwoorde vis zullen de 

komende jaren verzwaren. Waar nu het ASC 

keurmerk de norm is voor duurzame kweek-

vis in het inkoopbeleid van de retailers, 

zullen de “best practices” die nu gesteld 

worden aan verantwoorde aankoop en 

kweek van vis, straks niet meer als voldoen-

de worden gezien. De vraag is op welke 

onderdelen sprongen gemaakt kunnen 

worden om gekweekte vis verder te 

verduurzamen. 

En daarnaast wat retailers nu al kunnen 

doen om die stap voor te blijven? Good Fish 

heeft een verkennend onderzoek gedaan 

of het vervangen van visolie en vismeel in 

het visvoer door nieuwe, alternatieve voer 

ingrediënten (novel feed ingrediënten) 

één van de volgende stappen is om vis te 

verduurzamen.

De onderzochte novel feed ingrediënten zijn 

alternatieve eiwitten gemaakt van insecten 

of ééncelligen en micro-algenolie als nieu-

we bron voor essentiële vetten. Deze drie 

ingrediënten worden gezien als mogelijke 

vervanging van de huidige ingrediënten 

(viseiwit en olie en sojaeiwit).
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ALLIANTIE VERDUURZAMING 
VOEDSEL
In de Alliantie werken bedrijven als keten samen 

aan verdere verduurzaming van voedselproductie- 

en distributieprocessen en sluiten ze zich aan bij 

nationale duurzaamheidsakkoorden en internati-

onale verduurzamingsprogramma’s. Het inkopen 

van duurzame vis uit aquacultuur valt onder de 

focusthema’s grondstoffen en reststromen, 

energie, emissies en biodiversiteit van de Alliantie 

Verduurzaming Voedsel.  

GREEN DEAL 
De Europese Green Deal is een reeks beleidsini-

tiatieven met als overkoepelende doelstelling om 

Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en 

daarmee het eerste klimaat neutrale continent te 

worden. Volgens de Europese Green Deal moet 

een duurzame “blauwe economie” een centrale 

rol spelen bij het verlichten van de druk op het 

land en het aanpakken van de klimaatverandering. 

Duurzame kweekvis, en daarbij het gebruik van 

novel feed ingrediënten, voldoet aan de eisen van 

de Green Deal, Farm to Fork, Behoud en herstel 

van ecosystemen en biodiversiteit en een vervui-

lingsvrije ambitie voor een gifvrije omgeving. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS 

Sustainable Development Goals (SDGs) zijn in 

2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de 

nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda 

voor 2030. Verduurzamen van visvoer in aquacul-

tuur draagt bij aan de realisatie van SDG 9 (Indus-

trie, innovatie en infrastructuur), 12 (Verantwoorde 

consumptie en productie), 13 (Klimaatactie) en 14 

(Leven in het water).
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De gemiddelde Europeaan consumeert jaarlijks 25,1 kg 

vis3. Daarbij is de vraag groter dan het lokale aan-

bod, waardoor het merendeel van de vis-, schaal- en 

schelpdierproducten in Europa wordt geïmporteerd 

vanuit andere landen4. De toenemende vraag naar 

vis, schaal- en schelpdieren stelt de Europese visserij, 

viskweek, beleidsmakers en milieuorganisaties voor 

de uitdaging om in de toekomst een stabiel aanbod 

te waarborgen zonder de natuurlijke bronnen daarbij 

uit te putten. Aquacultuur (het kweken van vis) speelt 

hier een steeds grotere rol in en de toenemende vraag 

naar verhoogde duurzaamheidsnormen zal zich dan 

ook meer gaan richten op deze sector. 

Binnen de aquacultuursector is voer in vrijwel elke 

levenscyclusanalyse de meest milieubelastende 

component5. De wereldwijde productie van visvoer is 

van 2007 tot 2017 gestegen van ongeveer 25 miljoen 

ton naar 45 miljoen ton, terwijl de visserij voor de 

productie van mariene voeringrediënten (vismeel en 

-olie) stagneerde of licht daalde van 5 miljoen ton naar 

4,5 miljoen ton6. Het aandeel van deze mariene ingre-

diënten is in vergelijking met een decennium terug 

aanzienlijk gedaald.  Dit is een gevolg van het relatief 

statische aanbod, de toenemende vraag, hoge prijzen 

en een betere kennis van de voedingswaarde. Recente 

onderzoeken laten zien dat ongeveer 19% van alle 

gevangen vis en 10% van alle gekweekte vis momen-

teel wordt gebruikt voor de productie van visvoer7.
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DE EFFECTEN VAN OVERBEVISSING
De wereldwijde visserij en oceanen staan onder druk. Eén derde van alle visbestanden is overbevist, en de 

maximale wereldwijde vangst is jaren geleden al behaald9. Terwijl de wereldwijde vraag naar proteïne uit de 

zee blijft groeien en de verwachting is dat dit verdubbeld tussen nu en 205010. Door hedendaagse wetenschap 

is de menselijke invloed op onze oceanen meetbaar geworden en weten we dat de mens een grote impact 

heeft op marine ecosystemen. Overbevissing, wat betekent dat er meer vis wordt gevangen dan het ecosys-

teem kan ondersteunen, heeft op de volgende onderwerpen een negatief effect;

• De biodiversiteit. Als een vissoort drastisch daalt in aantal, of zelfs helemaal uitsterft heeft dit gevolgen 

voor andere diersoorten door een veranderend voedselweb.

• De visserijsector. Door overbevissing lopen de vangsten terug, waarmee het gevaar voor banenverlies en 

faillissement groeit.

• Dreiging voedselcrisis. Wereldwijd zijn mensen afhankelijk van vis als belangrijke proteïne bron en als 

vispopulaties instorten dreigt er een voedselcrisis.

Daarnaast neemt het aanbod van duurzame mariene 

ingrediënten af, omdat het beheer van sommige grote 

bestanden van kleine pelagische vissoorten tekort-

schiet. Zo hebben de visserijen op makreel, blauwe 

wijting en Atlantisch-Scandinavische haring hun 

MSC-certificaat verloren, doordat de Europese landen 

onderling geen overeenstemming kregen voor de 

verdeling van het quota8. 

Het (duurzame) aanbod van maritieme ingrediënten 

is eindig. Daarom moet bij een verdere groei van de 

productie van visvoer de verwerking van mariene 

ingrediënten in visvoer worden verminderd, de fish-

in fish-out ratio (FIFO) moet omlaag. Hierbij moet 

tegelijk vermeden worden dat de gezondheid van 

de gekweekte vis achteruitgaat, niet alleen vanwege 

dierwelzijn, maar ook omdat de kwaliteit en 

voedingswaarde van de vis kunnen dalen. Hoofdele-

menten in visvoer zijn eiwitten in de vorm van meel en 

oliën als bron van essentiële vetten. Met name vissen 

zoals zalmachtigen worden gewaardeerd om hun 

gezonde omega-3 (DHA, EPA) vetzuren, die zij binnen 

moeten krijgen via het voer. Het is daarom van belang 

dat de vervangende ingrediënten passen bij het dieet 

van de vis. 
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SOJA ALS ALTERNATIEF 
NIET OPTIMAAL
Soja is verreweg de meest populaire vervanger van 

mariene ingrediënten door de goede beschikbaarheid, 

houdbaarheidsdatum en de stabiele, lage prijs11. Ook is 

soja vrij van schadelijke organismen zoals schimmels, 

virussen en bacteriën12. Nadelig is dat sojameel zoge-

naamde anti-nutritionele factoren (ANF’s) bevatten. Dit 

zijn stoffen die een negatief effect kunnen hebben op 

de vertering van het voer door de vis en dus de groei en 

voedingswaarden van de vis13. De meeste plantaardige 

voeringrediënten bevatten deze ANF’s, in tegenstelling 

tot eiwitten van dierlijke afkomst. 

Daarnaast kan het vervangen van vis door soja een 

aantal negatieve gevolgen op het gebied van duurzaam-

heid hebben. De teelt van soja vergt in verhouding veel 

land en worden bij niet gecertificeerde soja pesticiden 

gebruikt, die lokale ecosystemen kunnen aantasten14. 

Ondanks het feit dat het gebruik van soja de druk op 

marine ecosystemen kan verlichten verschuift de mili-

eu-impact naar het land, waardoor het lastig is om niet 

duurzaam gekeurde soja als duurzaam alternatief voor 

vismeel te belabelen. 

 

NOVEL FEED 
INGREDIËNTEN
Wereldwijd is de activiteit op het gebied van onderzoek 

en ontwikkeling van nieuwe, alternatieve ingrediënten 

toegenomen, met als doel nieuwe eiwitgrondstoffen en 

alternatieve bronnen van essentiële omega-3 vetzuren te 

vinden voor gebruik in visvoer. De nieuwste technologie-

en omvatten eiwit- en vetbronnen op basis van microben 

en insecten. Er zijn al hoogwaardige eiwitten op basis 

van verschillende insectensoorten en oliën van algen die 

grote hoeveelheden EPA en DHA bevatten in de handel 

verkrijgbaar. Deze en andere nieuwe ingrediënten bie-

den een kans om het risico van een tekort aan grondstof-

fen te vermijden en de afhankelijkheid van vismateriaal 

te verminderen. 

Schaalbaarheid is essentieel voor een succesvolle 

toepassing van novel feed ingrediënten. De ingrediën-

ten moeten (een deel van) de maritieme ingrediënten 

vervangen en dezelfde nutritionele voordelen en presta-

ties opleveren. Daarnaast mogen de productieprocessen 

niet leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu of de 

samenleving.

Good Fish heeft drie nieuwe, potentiële voeringrediënten 

voor visvoer onderzocht op het gebied van duurzaam-

heid en nutriënten;

1. Insecten 

2. Ééncelligen 

3. Algenolie 

Twee novel feed ingrediënten die als bron van eiwitten 

kunnen fungeren; insectenmeel en ééncelligen en mi-

cro-algenolie als bron van essentiële omega-3 vetzuren.

 

VOER VOOR ZALM 
In 2019 bestond 24% van het voer voor Atlantische zalm 

in Noorwegen uit visproducten, 71% had een plantaardige 

afkomst en 5% kwam van andere bronnen16. 

5% Anders

24% 
Maritiem

71% 
Plantaardig
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INSECTEN
De afgelopen jaren is de populariteit van insectenmeel 

wereldwijd toegenomen, en wordt het gezien als goed 

alternatief voor sojameel omdat het een soortgelijke 

samenstelling heeft qua eiwitten en mineralen. Een voor-

deel van insectenkweek is dat het binnen plaats vindt. 

Een kweekgebouw kan de hoogte in, wat oppervlakte 

bespaard, en maakt de kweek minder plaatsgebonden 

vergeleken met bijvoorbeeld soja, wat alleen in bepaalde 

gebieden verbouwd kan worden17. Een probleem bij het 

gebruik van insectenmeel is dat de huidige EU-wetgeving 

geen duidelijke regels bevat over het kweken en verwer-

ken van insecten18, wat deze veelbelovende innovatie 

vertraagd.  

DUURZAAMHEID
Insecten kunnen gebruikt worden voor het recyclen van 

nutriënten, wat inhoudt dat zij gevoed kunnen worden 

met organische restproducten en bioafval en deze 

omzetten in dierlijke eiwitten.  Het gebruik van gemeen-

te afval zou hierdoor de uitstoot van transport en druk 

op voedselproductie verder kunnen verminderen19. De 

huidige wetgeving verplicht insectenkwekers echter om 

te werken met voer van hoge kwaliteit20 waardoor dit 

geen optie is. Verder kunnen insecten hun voedsel zeer 

effectief omzetten in hun eigen groei, wat betekent dat 

zij één van de laagste voedselconversieratio’s hebben 

van alle productiedieren. Dit komt doordat ze koudbloe-

dig zijn en er daarom geen energie verloren gaat naar 

het warm houden van het lichaam. Dit betekent wel dat 

er meer energie nodig is om het juiste klimaat binnen 

de productiefaciliteit te kunnen reguleren, maar dit kan 

worden geminimaliseerd door de kweek te verplaatsen 

naar landen met de juiste klimaatcondities. Een nadeel 

hiervan is dat de milieubelastende effecten van het trans-

port weer oplopen. 

Een andere invloed op duurzaamheid bij insecten is de 

grote spreiding in CO2 uitstoot per soort, levensfase, 

grootte, het type voedsel en activiteit van de insecten21. 

Uitstoot van methaan en N2O zijn verwaarloosbaar bij de 

drie onderzochte insectensoorten22 (de zwarte solda-

tenvlieg, de huisvlieg en gele meelworm), maar dit kan 

hoog oplopen bij andere soorten zoals sprinkhanen en 

termieten23.

IS HET EEN GOEDE VERVANGER VOOR VIS 
EN SOJAMEEL? 
Uit onderzoek is gebleken dat tot 85% van het vismeel 

in het voer van Atlantische zalm vervangen kan worden 

door insectenmeel gemaakt van de zwarte soldatenvlieg, 

zonder dat er negatieve effecten zijn op de gezond-

heid en groei van de vis24. Het deel wat vervangen kan 

worden hangt af van het substraat waar de insecten op 

gekweekt worden, de insecten soort en de vis waar het 

voer voor bedoeld is. Omdat het een vervanger voor 

vismeel (eiwit) is, blijft het nodig om een bron van EPA 

en DHA toe te voegen om de juiste hoeveelheid ome-

ga-3-vetzuren in het voer te behouden. 

Insectenmeel lijkt een potentiële duurzame vervanger 

voor vis- en sojameel. Het kweken van insecten is erg 

efficiënt, waardoor er weinig grondstoffen nodig zijn om 

het visvoer te produceren. Ook is het een veelbelovend 

onderdeel in de toekomstige circulaire economie van 

voedsel en voerproducten. Er is nog wel een slag te 

behalen om insectenmeel op grote schaal duurzaam te 

kunnen gebruiken in visvoer.  Als de wetgeving rondom 

de sector aangepast wordt kan er meer geïnvesteerd 

worden in innovatie en verduurzaming. Om die reden 

staat Good Fish achter de ontwikkeling van insectenmeel 

als novel feed ingrediënt voor visvoer.

 

In het kort: 
• Hoge en efficiënte productiviteit
• Variabel in uitstoot van CO2 en 

energiebehoefte
• Beperkt door wetgeving 



SINGLE-CELL PROTEINS 
Meerdere studies geven aan dat eiwit uit ééncelligen 

(hierna: ééncelligen) een goed alternatief zijn voor de 

conventionele eiwitbronnen in visvoer, omdat het een 

hoog eiwitgehalte heeft en mogelijk land en waterge-

bruik kan verminderen ten opzichte van vis- en soja-

meel24, 25.  Daarnaast bevatten zij ook andere belangrijke 

onderdelen zoals vetten, mineralen en vitamines, waar-

door het gezien wordt als een veelbelovend supplement 

voor dieren en mensen. Het kweken van ééncelligen 

gebeurt in een gecontroleerde omgeving, in speciale 

kweekinstallaties, waardoor de productie onafhankelijk 

is van locatie. De meest voorkomende micro-organismen 

die gebruikt worden voor de productie van visvoer zijn 

bacteriën, microalgen en gist en andere schimmels. Het 

productieproces bestaat uit verschillende stappen, onder 

andere selectie van geschikte micro-organismen, celde-

lingen in een fermentor, filtratie en zuivering, celwand 

vernietiging, eiwit extractie en droging.  

DUURZAAMHEID
De productie van SCP-meel is opgedeeld in twee delen; 

het kweken van de micro-organismen en het productie-

proces van deze micro-organismen naar meel. Een voor-

deel op het gebied van duurzaamheid is dat de micro-or-

ganismen voor het SCP-meel gekweekt kunnen worden 

op bioafval wat bijdraagt aan een circulaire economie en 

de milieubelasting van de productie van visvoer vermin-

dert26. Het productieproces naar een bruikbaar meel 

vergt momenteel wel vrij veel energie, wat weliswaar 

door groene stroom kan worden opgewekt, maar wat de 

huidige productielocaties vooral met fossiele brandstof 

doen. Naast deze uitstoot, stoten micro-organismen zelf 

ook CO2 en methaan uit waardoor de uitstoot van broei-

kasgassen hoog is. Andere aspecten die de duurzaam-

heid van SCP beïnvloeden, zoals land- en watergebruik, 

eutrofiëring en verzuring zijn laag26.

IS HET EEN GOEDE VERVANGER VOOR VIS 
EN SOJAMEEL? 
Uit verscheidene studies is gebleken dat SCP een goede 

duurzame vervanger is voor de conventionele voeringre-

diënten (vismeel en sojameel). In het voer voor zal-

machtigen kan bijvoorbeeld 52 tot 55% van het vismeel 

vervangen worden door SCP-meel, zonder in te hoeven 

leveren op gezondheid en groei van de vis27, 28. Dit zorgt 

ervoor dat de druk op de (marine) ecosystemen een stuk 

lager wordt. Om deze reden staat Good Fish achter de 

ontwikkeling van insectenmeel als novel feed ingrediënt 

voor visvoer. 
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In het kort: 
• Goede vervanger qua eiwitten 
• Draagt bij aan circulaire economie
• Productie vergt veel energie en het 

gebruik van fossiele brandstoffen 
zorgt voor grote uitstoot van 
broeikasgassen  

NOVEL FEED INGREDIËNT
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MICRO-ALGEN 
Wereldwijd worden microalgen gezien als een duurzame 

basis voor onder andere biobrandstof. In 2017 zijn er 

meer dan 7.000 ton (droog gewicht) microalgen gepro-

duceerd29, er wordt verwacht dat dit in de toekomst 

verder groeit en microalgen meer gebruikt gaan worden 

in andere sectoren. Ook in de aquacultuur sector blijkt 

microalgenolie veelbelovend, omdat het veel essentiële 

omega-3 vetzuren (DHA en EPA) bevat. Dit is vaak de 

limiterende factor in plantaardige oliën.  

Micro-algen die gebruikt worden voor de productie van 

algenolie kunnen onderverdeeld worden in twee catego-

rieën; autotroof en heterotroof. Autotroof betekent dat de 

alg zelf voedend is en dus zijn eigen suikers maakt  door 

middel van fotosynthese. Meestal worden deze algen 

gekweekt in een open systeem, maar kweek kan ook 

voorkomen in foto-bioreactors, waar meer controle is 

over de omgevingscondities. De meest gebruikte auto-

trofe soorten zijn de groenalgen Spirulina en Chlorella 

sp., die op industriële schaal gekweekt worden voor 

voedingssupplementen30. Heterotrofe algen produceren 

zelf geen suikers uit (zon)licht en moeten daarom gevoed 

worden met suiker en worden gekweekt in een fermen-

tor.  De meest voorkomende heterotrofe algensoorten 

zijn Crypthecodinium cohnii en Schizochytrium sp.30. Bij 

beide algentypes ziet de productie van olie er hetzelfde 

uit. Na de groei wordt het water onttrokken , dit gebeurt 

onder andere door flocculatie, filtratie, centrifugatie en 

bezinking. Hierna wordt de substantie gedroogd waarna 

olie gewonnen kan worden.

DUURZAAMHEID
Microalgen zijn een veelbelovend ingrediënt voor de 

voerindustrie, omdat algen een hoge groeisnelheid 

hebben waardoor er in korte tijd veel geproduceerd 

kan worden31, 32. Een groot voordeel op het gebied van 

duurzaamheid is dat autotrofe microalgen CO2 opne-

men als koolstofbron waardoor ze broeikasgassen in de 

atmosfeer verminderen. Gemiddeld is er 1.8 kilo CO2 

nodig om 1 kilo droge algenmassa te produceren33. He-

terotrofe algen nemen geen CO2 op, maar net zoals de 

autotrofe alg verwijderen zij nutriënten die eutrofiëring 

en verzuring veroorzaken zoals stikstof, zwavel en fosfor, 

met een efficiëntie tot ongeveer 95%. Hierdoor kan de 

heterotrofe alg net als de autotrofe alg worden ingezet 

om afvalwater te filteren34. Algencultuur leent zich dus 

goed voor het gebruik van afvalwater of zelfs zeewater 

als de algensoort het toelaat35, iets wat de duurzaamheid 

van het proces nog meer verhoogt. Verreweg de meeste 

energie van de hele productie gaat naar de extractie van 

olie uit de droge algenmassa36.

IS HET EEN GOEDE VERVANGER VOOR VIS 
EN SOJAMEEL? 
Micro-algenolie is een duurzaam alternatief voor vis- en 

sojaolie, omdat het mogelijk is om op grote schaal olie 

voor visvoer te produceren. De omega-3 vetzuren DHA 

en EPA in de olie passen goed bij het dieet van vissen. 

Meerdere studies hebben aangetoond dat een groot 

deel van de visolie in voer vervangen kan worden door 

algenolie zonder dat er negatieve effecten zijn op de 

groei en gezondheid van de vis37. Vooral de heterotrofe 

alg Schizochytrium sp. heeft erg hoge DHA en EPA gehal-

tes. Afhankelijk van waar de visolie vandaan komt bevat 

deze algenolie 2 tot 3 keer zoveel DHA en EPA, waardoor 

het mogelijk is om 100% van de visolie te vervangen 

met een kleinere hoeveelheid algenolie38. Daarbovenop 

zijn er onderzoeken die aantonen dat de gezondheid 

en kwaliteit van zalm omhooggaat als er algenolie van 

Schizochytrium sp. wordt toegevoegd aan het dieet39. 

Deze aspecten zijn voor Good Fish de reden het gebruik 

van algenolie als novel feed ingrediënt in het dieet van 

vis te steunen. 
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In het kort: 
• Hoge en efficiënte productiviteit
• Goede tot uitstekende vervanger van 

essentiële vetten 
• Verwijderen nutriënten uit het water 

en autotrofe alg vermindert CO2 



DE VRAAG 
NAAR  
DUURZAAM 
VISVOER
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De vraag naar duurzaam visvoer, waarbij de 

impact op biodiversiteit zo laag mogelijk wordt 

gehouden, stijgt. De drie onderzochte novel 

feed ingrediënten, insectenmeel, ééncelligen 

en micro-algenolie lijken momenteel aan deze 

vraag te voldoen. Waarom zijn deze ingre-

diënten duurzaam? Ze verminderen directe 

impact op oceanen, land en biodiversiteit in het 

algemeen, zoals de uitputting van visbestanden 

en aantasting van ecosystemen. De indirecte 

impact, zoals energieverbruik en uitstoot van 

broeikasgassen, lijken gelijkwaardig aan die 

van conventionele ingrediënten. Echter lenen 

novel feed ingrediënten zich beter voor gebruik 

van groene energie; iets wat in de nabije toe-

komst niet gaat gebeuren in de visserij40.

Wel moet worden herinnerd dat de kweek van 

vis en de invloed van visvoer ingewikkelde 

materie blijft. Al is de productie bijvoorbeeld 

duurzamer, bij het vervangen van één ingre-

diënt moet men ook rekening houden met de 

verteerbaarheid en het effect op de groei van 

vis. Hierdoor kan het soms voorkomen dat een 

duurzaam voer op papier, nog veel duurzamer 

blijkt, of juist niet. Per vissoort en soort ingre-

diënt zal moeten worden gekeken of een novel 

feed ingrediënt echt leidt tot een duurzamere 

vis. De huidige ontwikkelingen zijn echter zeer 

positief en daarom staat Good Fish achter het  

het gebruik van novel feed ingrediënten in 

visvoer en steunt zij verder onderzoek op dit 

gebied.

 

CONCLUSIE
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In vergelijking met de huidige ingrediënten in 

visvoer blijken novel feed ingredienten mo-

menteel een positieve invloed te hebben. Ze 

verlagen de afhankelijkheid van vis uit het wild, 

de fish-in fish-out ratio, en er blijken geen grote 

nadelige effecten aan de productie van de 

novel feed ingrediënten zelf te zitten wanneer 

je ze vergelijkt met de huidige praktijk.  Om 

de duurzaamheid van gekweekte vis naar een 

hoger niveau te tillen is het gebruik van deze 

novel feed ingrediënten een goede stap. 

De huidige criteria voor de inclusie van ingredi-

enten afkomstig van vis zijn in de standaarden 

van ASC, BAP en GlobalGAP niet ambitieus 

genoeg om de overgang naar duurzamer vis-

voer te versnellen. Gezien de ontwikkeling van 

novel feed ingrediënten is het noodzakelijk om 

deze standaarden aan te passen, waardoor de 

afhankelijkheid van vis in visvoer naar beneden 

gaat en het toenemende aanbod van novel feed 

ingrediënten de kans krijgen om ook daadwer-

kelijk gebruikt te worden in visvoer. Het aan-

bod en de productiecapaciteit van novel feed 

ingrediënten neemt gestaag toe, maar de vraag 

blijft achter. 

Good Fish is samen met WWF en de Seafood 

Watch verantwoordelijk voor advies aan grote 

detailhandelaren in Europa en de VS. Waar 

eerst geadviseerd werd om bij gecertificeerde 

bedrijven in te kopen, zal Good Fish haar advies 

aanpassen en ook het gebruik van novel feed 

ingrediënten ondersteunen. 

     Vismeel en visolie zijn belangrijke onderdelen van visvoer. 

         De afhankelijkheid van vis uit het wild heet ook wel de Forage 

Fish Dependency Ratio (FFDR), of fish-in fish-out ratio. Met de komst van novel feed 

ingrediënten, is het nu mogelijk om de norm van toegestane FFDR  drastisch te verlagen. 

Good Fish zal de komende jaren ook haar FFDR norm in  de beoordeling achter de VISwijzer 

aanpassen om zo het gebruik van novel feed ingrediënten te stimuleren.

Good Fish is de houder van de Nederlandse VISwijzer en werkt samen met ondernemers in de 
visketen om de vraag naar duurzame vis te vergroten. Good Fish ondersteunde voorheen de 
beweging om alleen visolie en vismeel in visvoer te gebruiken die duurzaam is. Nu voegt ze 
aan haar advies toe dat novel feed ingrediënten een belangrijke rol kunnen spelen om de 
Fish-in-fish-out ratio drastisch te verlagen. Good Fish zal de komende jaren deze 
verlaging ook doorvoeren in de norm achter de VISwijzer.

Huidige criteria 
visvoer
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