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Missie
In Nederland eten wij volop vis die overbevist is, illegaal
gevangen of met veel milieuschade gevangen of
gekweekt wordt. Deze vis scoort ROOD op onze VISwijzer.
Bij het overgrote deel van de Nederlandse restaurants
staat RODE vis op de kaart. Ook verwacht je niet dat de
meeste Nederlandse viswinkels zich niet aan de
verplichte etiketregels houden waardoor een duurzame
keus niet mogelijk is. Dat moet anders, vinden wij en dat
is de reden waarom wij bestaan. Overbevissing is na
klimaatverandering, het grootste milieuprobleem ter
wereld. Daarom is onze missie in 2030 geen RODE vis
meer in NL en ambitie Europa.



Hoe doen wij het?
Wij bieden betrouwbare kennis doordat onze inhoudelijke
experts op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op
visdossiers én met onze up-to-date VISwijzer database. In de
VISwijzer staan beoordelingen welke vis nou wel of niet
duurzaam gevangen of gekweekt wordt. Deze publiceren wij
samen met het Wereld Natuur Fonds in 28 landen.

Wij voeren campagne en maken onder water impact op de top 6
meest verkochte RODE vissoorten in Nederland. Deze
visproducten pushen we naar een duurzamere productie en als
dat niet kan zetten we in op het uit de handel halen van deze
vissoorten. 

Wij zeggen niet alleen wat NIET mag, maar zorgen ook voor
perspectieven naar wat GOED is. Door het etaleren van
duurzame visproductie hopen wij dat de vraag naar duurzame
vis vergroot, waardoor het rendabel is om in verduurzaming te
(blijven) investeren. 

Wij zetten ons in om de boodschap over duurzame vis die we in
Nederland communiceren, mondiaal dezelfde is. 



Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij voerden
wij ook in 2021 campagne om de paling te redden.
Natuurlijk deden wij dit samen met RAVON!
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