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Kreeften
en krabben
Het afgelopen jaar hebben we een belangrijke stap vooruit kunnen zetten in het
treurige dossier van de kreeften en krabben. Het zijn ongewervelde dieren die qua
uiterlijk en gedrag nog verder van ons afstaan dan de vissen. Ze kunnen niet op een
voor de mens herkenbare manier te kennen
geven dat ze stress en pijn ervaren, waardoor mensen in het verleden en vaak ook nu
nog, denken dat deze dieren helemaal geen
bewustzijn hebben en geen pijn en angst
kunnen ervaren. In het concept-Besluit
houders van dieren dat in 2013 in de Tweede
Kamer werd besproken, worden de ongewervelde dieren bewust buitengesloten van
beschermende maatregelen! Wij hebben
hierop kritisch gereageerd in samenwerking met de Dierencoalitie.

H

et wetenschappelijk onderzoek schiet
deze dieren te hulp doordat het in de afgelopen jaren overduidelijk heeft aangetoond
dat ze wel degelijk over bewustzijn beschikken
en ook pijn kunnen ervaren. Hun reacties op
pijnprikkels kunnen hierdoor niet langer zoals
voorheen als gevoelloze reflexen beschouwd
worden, maar voldoen volledig aan de criteria
die wetenschappers voor het ervaren van pijn
hebben opgesteld. We hebben diverse wetenschappelijke artikelen hierover samengevat en
op onze website gepubliceerd.
Een belangrijk criterium voor de aanwezigheid van pijnervaring is dat een dier probeert
de pijnprikkels uit de weg te gaan. Dat
kan alleen als het over geheugen en
bewustzijn beschikt. Uit het onderzoek
blijkt niet alleen dat krabben pijnprikkels proberen te ontwijken, maar
ook in staat zijn om de voor- en
nadelen van bepaalde situaties
tegen elkaar af te wegen. Ze kunnen
bijvoorbeeld het nadeel van het opgeven van een veilige schuilplaats
waarin ze worden blootgesteld aan
elektrische schokken, afwegen tegen-
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over het nadeel van een minder riante schuilplaats, die echter wel het voordeel biedt dat
daar geen elektrische schokken worden toegediend. Het gedrag van kreeften en
krabben verschilt dan ook niet
principieel van dat van gewervelde dieren inclusief
de mens, zo luidt de
conclusie van een reeks
vooraanstaande onderzoekers. De onderzoekers pleiten er geregeld voor dat hun onderzoeksresultaten
serieus genomen moeten
worden en dat kreeften en
krabben op een fatsoenlijke
manier worden behandeld.
Dus zeker niet levend koken!

Rauwe en onbetrouwbare methode
De staatssecretaris van Economische Zaken,
Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, toonde vlak voor het notaoverleg
in de Tweede Kamer over een reeks van dierenwelzijnsproblemen op 2 december 2013 weinig animo om zich met het levend koken van
kreeften en krabben bezig te houden. Ze bleek
niet op de hoogte van het wetenschappelijk
onderzoek en stelde zelfs dat de Horeca zelf
al begonnen was om de dieren diervriendelijk
te doden, namelijk door ze een ijzeren pen of

Dierencoalitie
mes door hun hersenen te duwen. Een wel erg
rauwe en onbetrouwbare methode! We hebben
vervolgens haar en de leden van de Tweede
Kamer uitvoerig op de hoogte gesteld van de werkelijke stand
van zaken. Daarna heeft ze
toch nog besloten een
aangenomen motie van
de Partij voor de Dieren uit te voeren om
serieus te onderzoeken of de kreeften en
krabben met behulp
van een elektrisch verdovingsapparaat eerst
pijnloos verdoofd kunnen worden. Dergelijke apparaten zijn namelijk al geruime tijd op de markt in Engeland,
de Verenigde Staten en Noorwegen. We
hebben hierover contact gehad met een van
de fabrikanten van zo’n apparaat, Crustastun
geheten. We hebben natuurlijk het liefst dat
deze dieren helemaal niet gegeten en gedood
behoeven te worden, maar dat is weer een geheel ander verhaal.

Petitie
Het thema kreeften en krabben is na de bespreking in de Tweede Kamer meerdere malen door de media opgepikt. We hebben over
dit onderwerp diverse artikelen geschreven
op websites en in de sociale media. Ook hebben we een petitie gestart om het levend koken van genoemde dieren te verbieden. De
petitie is inmiddels door ruim 4.000 mensen
ondertekend en zal op zeker moment worden
aangeboden aan de staatssecretaris
(www.thepetitionsite.com/827/003/885/
stop-het-lijden-van-kreeften-en-krabben/).
Verder hebben we onder andere (tevergeefs)
een Delftse studentenvereniging gevraagd om
voor haar jaarlijkse feest niet enkele duizenden kreeften levend te laten koken ter verhoging van de feestvreugde. •

Zeevisserij
Hoewel de vissen ook bij de overheid al wat hoger in aanzien staan dan de ongewervelde
dieren, worden ze toch in het concept-Besluit houders van dieren in een uitzonderingspositie geplaatst ten opzichte van de andere dieren. Bij het doden van vissen worden er
geen speciale eisen gesteld aan de manier waarop dat moet gebeuren en door wie. Het
probleem wordt kennelijk te groot geacht om het aan te pakken.

I

n de zeevisserij vormen de vangst- en dodingsmethoden inderdaad een gigantisch
probleem. Alleen al de Nederlandse zeevisserij vangt jaarlijks miljarden vissen die tijdens
de vangst in enorme visnetten worden samengedrukt en verwond voordat ze aan boord
verder op een akelige manier worden gedood.
We hebben na intensieve lobby bij het Europese Parlement voor elkaar gekregen dat bij de
toekenning van subsidies uit het nieuwe Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
van ruim 6 miljard euro ook het dierenwelzijn de nodige aandacht krijgt. Als één van de
criteria voor toekenning van subsidiegelden
wordt ‘het terugdringen van de negatieve invloed van de visserij op het welzijn van dieren’
genoemd. Het is intriest dat dit nooit eerder
is gebeurd, maar er is nu wel een eerste pril
begin gemaakt.

Humanere dodingsmethoden
Ook binnen de Nederlandse situatie is duidelijk sprake van een positieve ontwikkeling. We
hebben in het afgelopen jaar diverse malen
overleg gevoerd met wetenschappelijke onderzoekers en visserijbedrijven over de ontwikkeling van humanere dodingsmethoden
dan de huidige gangbare. Dankzij een overheidssubsidie heeft het Urkse visserijbedrijf
Ekofish samen met onder meer Imares apparatuur ontwikkeld voor het bedwelmen van
platvis en kabeljauw aan boord van hun schepen. Op dit moment wordt deze apparatuur
in de praktijk uitgeprobeerd. In de loop van
volgend jaar hoopt dit bedrijf zover te zijn met

de aanpassingen van zijn schepen dat in ieder
geval op één schip alle gevangen vis, zodra die
aan boord is, op een goede manier bedwelmd
wordt, waarna er een dodingshandeling volgt,
waardoor deze vissen niet meer bijkomen.
Staatssecretaris Dijksma voor dierenwelzijn
heeft 150.000 euro hiervoor uitgetrokken.

Niet acceptabel
Het moet natuurlijk niet bij dit ene schip blijven: we willen dat op alle Nederlandse vissersschepen de vissen zo snel mogelijk moeten worden bedwelmd zodra ze aan boord
komen. Wij zullen er samen met de Dierenbescherming en de Sea First Foundation bij
overheid en visserijsector op aandringen
om zich hiervoor in te zetten en gelden vrij
te maken. Ook op Europees niveau gaan we
aankaarten dat zo snel mogelijk dodingsmethoden aan boord van vissersschepen moeten
worden ingevoerd.
In dit verband hebben wij een aanvraag ingediend bij de Wetenschapswinkel Wageningen om te kijken of er studenten zijn die onderzoek willen doen naar de mogelijkheden
van ontwikkeling van vangst- en dodingsmethoden in de zeevisserij. Er wordt nu door de
Wetenschapswinkel naar studenten hiervoor
gezocht.
In een inspraakreactie hebben we aan het
viskeurmerk MSC nogmaals duidelijk te kennen gegeven dat we het niet acceptabel vinden
dat dit keurmerk geen rekening houdt met de
gruwelijke welzijnsgevolgen van de door visserij gebruikte vangst- en dodingsmethoden.•

VISKWEEK
We praten nog steeds mee bij het onderzoeksproject aan de Radbouduniversiteit
Nijmegen inzake het welzijn van gekweekte meervallen. Wij stellen daar de vraag aan de
orde wat een meerval nodig heeft om zich wel te bevinden in een viskwekerij: wat is zijn
natuurlijk gedrag, hoe kan hij/zij uitgedaagd worden om niet te versuffen en hoe kan je
waarnemen dat deze vis zich goed voelt in een dergelijke situatie?
In mei 2013 bezochten we in Brussel de conferentie van de Federation of Veterinarians of
Europe ‘Caring for the health and welfare of fish: a critical success factor for aquaculture’.
Op deze conferentie bleek dat de meeste dierenartsen een oppervlakkige kijk hebben,
als het gaat om het welzijn van gekweekte vissen en vooral aandacht hebben voor de afwezigheid van negatieve factoren als slecht water en slecht voedsel. Men is volstrekt niet
gewend om er op te letten of er voor deze gekweekte vissen ook iets positiefs te beleven
valt. Wij overwegen om hierover het gesprek aan te gaan met dierenartsen.

Spa
visjes
Al sinds enkele jaren worden in Nederland
Garra Rufa visjes, ook wel knabbelvisjes
of spa visjes genoemd, bedrijfsmatig voor
een spa behandeling (sanus (of sanitas) per
aquam = gezond(heid) door water) in wellness centra, sauna’s, pedicurepraktijken
en schoonheidssalons gehouden om allerlei
huidziekten van mensen te genezen. De
visjes verwijderen de huidschilfers hetgeen
volgens de bedrijven een geneeskrachtige
werking op de huid uitoefent. Ze worden
hiertoe in waterbakken ondergebracht
waarin de patiënten hun voeten of handen
laten hangen zodat de visjes hun werk
kunnen doen.

D

e spa visjes moeten hun werk helaas
onder voor hen zeer onnatuurlijke omstandigheden verrichten. De visjes komen van
nature voor in het Midden-Oosten, waar ze leven in warmwaterbronnen, rivieren en poelen
waar van alles te beleven valt. De waterbakken
echter, waarin ze worden opgesloten, vormen
voor deze dieren een volkomen onnatuurlijke
steriele omgeving: een kale bak met helder
schoon water, hooguit met wat fijn zand op de
bodem. De visjes houden erg veel van algen en
andere planten, maar die bevinden zich niet in
die waterbakken in verband met de hygiëne of
omdat dat te lastig is.

Therapie niet effectief
De garra rufa visjes worden in zeer grote hoeveelheden gekweekt en kosten slechts rond
1 euro per stuk of vaak nog veel minder. Een
kweker van deze visjes schrijft op zijn site dat
ze direct leverbaar zijn en dat bestellingen tot
20.000 stuks geen probleem opleveren. Het
gaat dus om zeer grote aantallen vissen. Dat is
al een veeg teken dat op mogelijk hoge sterfte
onder deze visjes wijst.
In een groot aantal Amerikaanse staten en

Canadese provincies is deze therapie om diverse redenen, waaronder dierenwelzijn, verboden. In het rapport van de Hoge Gezondheidsraad in België over deze therapie wordt
geconcludeerd dat wetenschappelijk niet is
aangetoond dat deze therapie effectief is en
dat er daarom geen reden bestaat ’om een
praktijk te rechtvaardigen die voor de vissen
een bron van stress betekent’. De Hoge Gezondheidsraad merkt verder op dat er een
’bijkomend advies van de Raad voor Dierenwelzijn in verband met de veroorzaakte stress’
dient te worden ingewonnen (p.2).
De Vissenbescherming heeft op 5 september 2013 per brief de staatssecretaris voor
Dierenwelzijn, mevrouw Sharon Dijksma,
verzocht om passende maatregelen hiertegen
te ondernemen.

•

Allerlei

misstanden

Naast alle lobby-activiteiten hebben we geregeld gereageerd op bepaalde
misstanden, soms hierop geattendeerd door particulieren. Zo hebben we
met succes geprotesteerd tegen de verkoop van levende krabben en kreeften op de biologische boerenmarkt op de Noordermarkt in Amsterdam. De
dieren worden daar nu al een tijd niet meer te koop aangeboden.
In een op Facebook weer opgelaaide discussie over de huisvesting van goudvissen hebben we uitgelegd dat in het algemeen een langwerpig aquarium
beter is voor de goudvissen dan een ronde kom.
We schreven een tennisvereniging in Heiloo aan die de winnaars van een
tennistournooi beloonde met een goudvissenkom met één goudvis erin.
We hebben bij de staatssecretaris geprotesteerd tegen het houden van
enkele haaien in een restaurant in Arnhem onder andere met het oog op
geluidsgolven en de omvang van het aquarium. Met de eigenaar konden we
geen contact krijgen, maar er zijn door de Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit inmiddels wel aanvullende eisen aan de huisvesting van de dieren
gesteld.

Cambridge
Declaration on

Consciousness

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling was de Cambridge Declaration on

Nieuwe
website
Om onze communicatie te verbeteren hebben
we in 2013 onze website geheel vernieuwd.
Alle teksten zijn geactualiseerd en we kunnen
via de website ook beter toegang krijgen tot de
sociale media. De website is gratis gebouwd
door de firma De kat in het web. Via onze
website proberen we belangrijke, vaak ook
buitenlandse informatie over vissen onder het
Nederlandse publiek bekend te maken.

•

www.vissenbescherming.nl

Visalgenolie
We hebben een nieuwe pagina geopend op
de website over visolie en algenolie. Jaarlijks
wordt circa 1 miljard liter visolie geproduceerd.
Hiervoor is ruim 50 miljard kilo vissen nodig,
wat volgens een grove schatting overeenkomt
met tenminste 500 miljard vissen of meer. Een
enorme en op den duur fatale aanslag op de
visbestanden! Bovendien volkomen overbodig!
Vissen maken deze vetzuren immers niet zelf,
maar halen ze uit de plantaardige algen die ze
eten. Er zijn al enkele firma’s die algenolie met
diverse hoeveelheden Omega 3 DHA- en EPA
vetzuren op de markt brengen. Deze algenolie

Consciousness uit 2012 waarin een selecte groep wetenschappers uit het
hersenonderzoek verklaart dat niet alleen mensen beschikken over
bewustzijn, gevoel en pijnbeleving, maar ook dieren waaronder alle zoogdieren en vogels en veel andere diersoorten, waarvan speciaal de octopus
met name wordt genoemd.
Belangrijke stimulans
De hersenwetenschappers baseren hun verklaring op de resultaten van het jarenlange
hersenonderzoek die in de richting wijzen van
overeenkomstige neurologische structuren in
bewustzijnsprocessen bij mensen en dieren.
Zo genereren kunstmatige prikkelingen van
dezelfde hersengebieden overeenkomstige
gedragingen en gevoelens bij mensen en dieren. De overeenkomsten tussen mensen en
dieren worden hierdoor dus niet uitsluitend

gebaseerd op hun overeenkomstige gedragingen, maar op de overeenkomstige bouw
en werking van de zenuwcellen bij mensen en
dieren.
De Cambridge Declaration on Consciousness kan een belangrijke stimulans zijn om
meer rekening te houden met het welzijn van
dieren en om het gebruik van dieren zoveel
mogelijk te beperken. Zie verder:
www.vissenbescherming.nl/?p=967

is volkomen zuiver, bevat geen giftige stoffen
uit de ernstig vervuilde zeeën en oceanen en is
visvriendelijk doordat er geen vis voor behoeft
te worden gedood. Op onze site staat een lijst
van algenoliemerken en de winkels waar je ze
kunt kopen.

DIERENCOALITIE

•

•

De Vissenbescherming nam deel aan
het overleg binnen de Dierencoalitie,
bestaande uit 19 dierenwelzijnsorganisaties. Er werd onder andere

Hengelsport

Samen met de Dierenbescherming Amsterdam hebben wij een enquête laten houden
naar de opinie van de Nederlanders over de
hengelsport.
www.vissenbescherming.nl/?p=1332

Van het bestuur
Het bestuur is in 2013 uitgebreid met Mary de Witt. Ze heeft eind 2012
een petitie opgesteld tegen het levend koken van kreeften en krabben
op de website van Care2. Danny Haelewaters verliet het bestuur omdat
hij een onderzoeksopdracht is gaan uitvoeren aan de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten.
Het bestuur bestond 31 december 2013 uit de volgende personen:
Ton Dekker (vz), Marijke Santen (secr./penningmeester),
Paul Denekamp en Mary de Witt.
Wij willen graag iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar financieel of anderszins heeft gesteund.
Nog een laatste punt: Het is heel belangrijk, ook in onze lobby richting
politici, dat wij namens een ﬂinke groep donateurs kunnen spreken.

•

meegewerkt aan de opstelling van de
kritische commentaren en bijbehorende lobby betreffende de Wet natuur,
het Besluit houders van dieren en het
notaoverleg dierenwelzijn in de Tweede
Kamer.

We zijn al blij met ieder klein bedrag op onze rekening:
NL03 INGB 0005 3502 92 t.n.v. Stichting Vissenbescherming.
Voor vragen en suggesties:
Ton Dekker (voozitter)
t.dekker@vissenbescherming.nl
(072) 533 28 79
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