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Ecologisch verantwoorde vis: een must, ook voor jou

De Stichting stimuleert de Belgische vloot
om gebruik te maken van selectievere, eco-
nomischer en milieuvriendelijker visoptui-
ging. Hiervoor heeft de Stichting talrijke
(piloot)projecten opgestart, waarbij de focus
telkens lag op een duurzame en ecologisch
verantwoorde visserij, een rationeler ener-
gieverbruik en een positiever imago voor de
Belgische boomkorvisserij die zonder deze
ingrepen ongetwijfeld reeds door Europa
zou verboden zijn.

De meerderheid van de Belgische reders
heeft mede dankzij de inspanningen van
SDVO hun traditionele boomkorvaartuig
omgeschakeld naar een alternatiever vissers-
vaartuig, waarbij vaak gebruik wordt
gemaakt van een combinatie van verschillen-
de technieken die de bodemberoering, de

uitstoot, het brandstofverbruik en de bij-
vangsten (discards) sterk doen verminderen.

Toen SDVO in 2004 opgericht werd, was
het begrip “duurzaam” eerder onbekend,
en werd duurzaamheid veeleer beschouwd
als een bedreiging. SDVO heeft een kente-
ring teweeggebracht in deze perceptie. Nu
bijna 10 jaar later is men ook in de visserij
immers tot het volle besef gekomen dat
meewerken aan duurzaamheid de enige
overlevingskans is voor de sector. Duur-
zaamheid is voor de visserijsector dan ook
meer dan alleen maar een trend. Het is een
evolutie met een verregaande impact,
zowel voor de visserijsector zelf, als voor de
consumenten. Want welke consument wil
geen kwaliteit op zijn bord? Wie wil niet
dat er duurzaam met de visbestanden
wordt omgesprongen? Wie zegt ‘nee’
tegen visserijtechnieken die de zeebodem
sparen en er voor zorgen dat onze vis-
stocks ook voor de volgende generaties op
peil worden gehouden?

DUURZAME VIS
Duurzaam gevangen vis is vis die gevangen
werd met respect voor het mariene milieu,
met zorg voor het voortbestaan van de vis-

stocks, met aandacht voor de veiligheid van
diegenen die er hun beroep van maken, en
dat alles tegen billijke loon- en arbeidsvoor-
waarden. De vis gevangen door de Belgische
vloot beantwoordt aan al deze criteria. 

De consumenten weten echter niet altijd wat
onze Noordzee te bieden heeft en laten zo
heel wat kansen onbenut. Door bewust te
kiezen voor duurzaam gevangen vis door
Belgische vissersvaartuigen en de viskalen-
der te consulteren alvorens vis te kopen, kan
de consument niet alleen bijdragen om de
zware ecologische voetafdruk van de visserij

te verminderen maar tevens zorgen voor een
beter inkomen voor onze leden vissers. 

Al te gemakkelijk laat de consument zich vis-
soorten opdringen zoals pangasius, tilapia
en victoriabaars die van de andere kant van
de wereld worden overgevlogen, terwijl de
dagelijks door onze vissers aangevoerde
grote variëteit aan lekkere vis vaak in de vei-
lingen geen koper vindt en dient verwerkt te
worden tot veevoeder. 

Ivan VICTOR 
Nationaal Secretaris Visserij

In hoofdzaak daartoe gedwongen door het Europees gemeenschappelijk vis-
serijbeleid (GVB) is er allicht geen enkele sector waar, zoals in de visserij,
ecologie en economie zo onafscheidelijk zijn geworden. Nochtans werd het
begrip duurzaamheid geen decennium geleden in visserijmiddens
beschouwd als de grootste bedreiging voor de sector. Om het tij te doen keren
namen de sociale partners het heft in handen en gingen ze over tot de oprich-
ting van de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) onder
voorzitterschap van Ivan VICTOR, tevens voorzitter van de BTB.

Duurzame logistiek

VEEL PROEFPROJECTEN, MAAR ZONDER
AANDACHT VOOR HET PERSONEEL
Een van de maatregelen zijn de proefprojecten met
eco-combi’s. Die zouden er moeten voor zorgen
dat er meer vracht in 1 grotere vrachtwagen kan.
Bijkomend voordeel is dat er minder voertuigen
moeten ingezet worden om dezelfde hoeveelheid
lading te vervoeren. Maar er werd in de aanloop
naar deze proefprojecten onvoldoende rekening
gehouden met de BTB-bezorgdheden. Frank
Moreels, federaal secretaris wegvervoer en logis-
tiek: “Een degelijke opleiding en een aangepast
loon zijn een minimumvereiste voor BTB om met
deze projecten te starten. Maar onze vraag vond bij
de betrokken ministers, noch bij de werkgevers
gehoor. Het blijft voor ons een aandachtspunt. Een
kind weet immers dat langere en zwaardere voer-
tuigen moeilijker te besturen zijn.”
Een ander duurzaam project is de uitbouw van de
stadsdistributiecentra die in navolging van Hasselt
ook in Gent en Charleroi ingang vinden. 

PIEK & EN PIEK 2: LEVEREN BUITEN 
DE SPITS
In Vlaanderen werd onlangs beslist om het Piek-
proefproject te verlengen. Daarbij worden super-
markten buiten de spitsuren bevoorraad. Het pro-
ject werd ook uitgebreid van 9 naar 57 steden en

gemeenten. Ook het aantal winkelketens werd uit-
gebreid van 2 (Colruyt en Delhaize) naar 5 (Carre-
four, Lidl en Albert Heijn kwamen er bij). Om de
impact van de leveringen tijdens de dag in te per-
ken wordt er niet alleen een shift gemaakt naar de
levering van goederen tijdens de vroege ochtend en
de late avond. Er gebeuren ook een aantal techni-
sche ingrepen aan vrachtwagens, aanpassingen aan
het laad- en losmateriaal en aan de laad- en losplaat-
sen.

TNT-MOBILE DEPOT BRUSSELS 
Een proefproject van de Nederlandse pakjesdienst
TNT-Express in Brussel. Het bedrijf liet een aange-
paste truck bouwen. Die functioneert als een rij-
dend magazijn dat op het TNT-Express depot aan de
luchthaven van Zaventem wordt volgeladen. 
Daarna rijdt deze vrachtwagen naar een parkeer-
plaats in de stad waar het magazijn aangesloten
wordt op het elektriciteitsnet, en uitgeschoven
wordt om als volwaardig magazijn te functioneren.
De pakjes worden overgeladen in elektrische “tri-
cycles” (grote elektrische driewielers) die dan
daarna doorheen de stad pakjes afleveren en
ophalen. Eenmaal dat alle rondes erop zitten
keren de driewielers terug naar het mobiele
magazijn dat opnieuw volgeladen wordt met de
opgehaalde pakjes. Daarna keert de truck terug

naar het depot aan de luchthaven en worden de
pakjes uitgeladen om in het distributiecenter
behandeld worden. Sandra Langenus, gewestelijk
secretaris voor de regio Vlaams-Brabant en Brus-
sel ziet potentieel in dit proefproject en hoopt
dat het definitief ontplooid zal worden voor de
hele stad. “Op deze manier wordt er milieuvrien-
delijk gewerkt, draagt men bij tot het verminde-
ren van de files en worden er voertuigen uit de
binnenstad gehouden. Iets waar we als BTB
alleen maar kunnen achterstaan.”

STADSDISTRIBUTIE IN CHARLEROI
De handelszaken in Charleroi, die hun leveringen op
tijd en vaak op hetzelfde moment willen, brengen
luchtvervuiling, verkeers-en geluidshinder met zich
mee. Geïnspireerd door een proefproject in Hasselt
werkte de stad Charleroi in samenwerking met de
handelaars een leefba-
re, duurzame en klant-
vriendelijke oplossing
uit: een logistiek ser-
vicecentrum aan de
rand van de stad.
Philippe Dumortier,
gewestelijk secretaris
legt uit: “Het project
pakt de belevering op

een unieke, maar zeer logische, manier aan. De goe-
deren van de lokale handelaars worden niet
langer door verschillende vrachtwagens en op
verschillende momenten aangeleverd in de
stad maar wel op een gezamenlijk depot buiten
de stad. Zo kunnen leveranciers de hele dag
aanleveren en hoeven ze geen rekening meer
te houden met vensteruren en laad-en loszo-
nes.” 
De goederen worden dan in het depot gebun-
deld en op een ecologische manier veilig en op
maat afgeleverd aan de handelaar. Handelaars
laten hun goederen leveren in het depot, fietsen
en elektrische trucks brengen de goederen naar
de stad. De voordelen spreken voor zich: minder
vrachtwagens in de stad en een aangenamer
winkelklimaat. 
Voor de handelaars zijn er 3 belangrijke redenen
om in het project te stappen, naast het op maat
leveren en verzenden van hun goederen: uit-
gaande post wordt gebracht naar B-post, pakket-
ten van B-post kunnen worden geleverd en mis-
schien wel het belangrijkste argument, het ver-
pakkingsmateriaal (papier, karton, plastiek, …)
wordt opnieuw opgehaald. 
Philippe Dumortier is enthousiast over het pro-
ject en ziet ook voor de chauffeur een aantal
voordelen. “Geen moeilijk doortocht door de
smalle straatjes of het zoeken naar een geschik-
te laad-of los zone. Andere hinderlijke situaties,
zoals dubbel parkeren, uitlaatgassen en onveili-
ge situaties voor fiets- en voetgangers worden
tot een minimum beperkt wat een pak stress
wegneemt. En dat komt de werkkwaliteit van de
chauffeur alleen maar ten goede.” 

Het steeds drukker wordende verkeer is een van de belangrijkste drijfveren om op zoek te gaan naar betere oplossingen
voor het leveren en ophalen van goederen. De laatste jaren hebben zowel de overheid, academici en bedrijven initiatieven
genomen om oplossingen te zoeken voor het probleem van de toenemende drukte en congestie. BTB denkt mee.

WE MOETEN LEREN ETEN WAT DE
VISSER VANGT EN NIET ENKEL DE

VISSER LATEN VISSEN WAT DE
COMMERCIE ONS OPDRINGT EN DE

GROOTSTE WINSTEN OPLEVERT

EET DE VIS VAN HET SEIZOEN!
Surf naar www.visinfo.be/vis en klik onderaan door op ‘Kalender’. Daarna kan je de 
handige kalender downloaden en afprinten.
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