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Duurzaamheid & MVO

Europa kan een voorbeeld nemen aan de duurzame vangst van wilde zalm aan de 
westkust van de Verenigde Staten. Met strenge quota wordt een gezonde zalmpopulatie 
in stand gehouden. Een deel van de vis wordt volgens eeuwenoude tradities gevangen en 
verwerkt door indianenstammen die topzalm leveren aan de chefs van de wereld. Een 
rondgang langs visgronden en fabrieken in Washington en Alaska.

Indianenstammen voorop in duurzame vangst Pacifische zalmsoorten

In de rij voor wilde zalm  
uit Alaska

Verpakkingsmachine legt 
bovenfolie met MSC-keurmerk 
over net gefileerde sockeyes.
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Omslagartikel

De oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten spelen 
een belangrijke rol in het beheer van visgronden aan de west-
kust in de staten Oregon, Washington en Alaska. Van oudsher 
waren de indianenstammen voor hun voortbestaan grotendeels 
afhankelijk van de visvangst. Generatie op generatie is kennis 
over visserijmethoden doorgegeven, altijd gericht op een duur-
zaam beheer van de visgronden om toekomstige generaties van 
voldoende voedsel te kunnen voorzien. Uiteindelijk leidde de 
opmars van commerciële visserij na 1950 ook hier tot overbevis-
sing. Zalmpopulaties kwamen onder druk te staan. Indianen 
voelden zich in hun bestaan bedreigd en zagen hun inkomsten-
bron opdrogen. Via juridische procedures in de jaren zeventig 
wisten de stammen hun traditionele visrechten te verankeren in 
wet- en regelgeving. Nu hebben zij voor een groot deel van het 
jaar het alleenrecht om te vissen in de wateren van hun voorva-
deren. In combinatie met door de Amerikaanse overheid opge-
legde vangstbeperkingen heeft de visstand in de wateren van de 
Grote Oceaan zich hersteld.
Bezoeken aan drie vangstgebieden en deels door stammen 
geëxploiteerde visfabrieken in de regio Seattle (Washington) en 
Anchorage (Alaska) bevestigen het beeld dat duurzame vangst 
van Pacifische zalm prima lukt als lokale overheid, vissers, vis-
biologen en visverwerkers samenwerken aan een gemeen-
schappelijk belang. De indianenstammen profiteren. De vaak 
broze, lokale economie krijgt een impuls. 

Omega-3-bom
Hoe kouder de wateren, hoe beter de viskwaliteit. De Arctische 
en voedselrijke wateren van Washington tot Alaska en de 
Beringstraat gelden als de rijkste en beste visgronden ter 
wereld. Met name de zalm, koningskrab en heilbot uit dit gebied 
is vermaard om zijn kwaliteit. De duurzaam gevangen, wilde vis 
wordt de hele wereld overgevlogen. Supervers, zodat hij 36 uur 
na het moment van vangst in de pan van de chef-kok glijdt.
Het is een lucratieve business, want mede door de gezond-
heidstrend stijgt de vraag naar vette vissoorten. Op eenzame 
hoogte staat de Sockeye-zalm, herkenbaar aan zijn dieprode 
vlees en krabachtige smaak. Leverde deze zalmsoort de vissers 
bij een bezoek aan Alaska eind juni nog geen €4 per kilo ruwe 
vis op, in New York gaat de zalm minstens voor het vijfvoudige 
over de toonbank.
Sockeye-zalmen beschikken over een enorme energievoorraad 
aan omega-3-vetzuren om honderden kilometers stroom-
opwaarts te kunnen zwemmen naar hun paaigronden. Veel 
beweging en een dieet van kleine krabachtigen leiden tot deli-
caat visvlees, dat smelt op de tong. Onvergelijkbaar met de 
weeïge vettigheid van Europese kweekzalm. Bestrijdingsmidde-
len en antibiotica, zoals gebruikt in zalmkooien, komen er niet 
aan te pas. Het MSC-keurmerk, dat veel in Alaska gevangen 
sockeye draagt, garandeert de consument bovendien een echt 
stukje wilde, verantwoord gevangen vis. 

Kieuwnetten en krabkooien
Tot belangrijke zalmvangstgebieden in de regio Seattle behoren 
de Puget Sound en Quinault River. Beide zijn voor het meren-
deel in bezit van indianenstammen die het grootste deel van het 
quotum mogen wegvangen. De Swinomish en Quinault-stam 
hebben zich de laatste jaren toegelegd op het vermarkten van 
hun seafood aan fijnproevers en toprestaurants. Van het voorjaar 
tot het najaar leggen de stammen zich toe op zalmsoorten en 
grote zeevissen, vanaf november tot maart ligt de focus op Dun-

geness-krab. Dit is een lokale krabspecialiteit met een fijne 
smaak.
De duurzaam gevangen vis en schaaldieren danken hun kwali-
teit deels aan het schone milieu en de genetische samenstel-
ling. De gehanteerde vangstmethode garandeert grote, gave 
vissen. Vissers vangen verantwoord met kleine vissersschepen 
of sloepen in kieuwnetten. Hierin blijven door keuze van de 
maaswijdte alleen de grote vissen steken. Ondermaatse en 
ongewenste soorten zwemmen erdoor. Kieuwnetvissen is een 
arbeidsintensief proces. Vissers moeten vis handmatig uit de 
netten halen, vaak in een gevaarlijke branding. Krab vangen de 
vissers met kooien die ze op strategische posities bij de rotsen 
plaatsen. Als ze vol zitten, volgt een streng selectieproces. Te 
kleine krabben, krabben met zachte schalen en vrouwtjes wor-
den teruggezet. Alleen mannetjes gaan naar de wal. Zo blijft de 
krabstand op peil. 

‘Native catch’
Tot voor kort belandde vis uit indianenreservaten veelal ano-
niem op de markt, deels als private label in blik. Stammen lie-

pen daardoor inkomsten mis. Onder de vleugels van de Intertri-
bal Agricultural Council (IAC, zie ook www.americanindian-
foods.com), een belangenorganisatie voor landbouw, veeteelt 
en visserij voor circa 500 indianenstammen, zijn er nu projecten 
opgezet om deze bijzondere vis als ‘native catch’ in de markt te 
zetten. Er wordt gewerkt aan logo’s, etikettering en voorlich-
tingsmateriaal. Zo ziet de consument dat hij puur natuur-vis 
koopt, gevangen door Amerika’s oorspronkelijke inwoners. 
Zowel de Swinomish als Quinault werken nu zo. Ook in Alaska 
zijn er projecten opgezet met stammen. Hier werkt het bedrijf 
Copper River Seafoods samen met de IAC om geïsoleerde vis-
sersdorpen aan de westkust van Alaska te voorzien van fabriek-

‘Van Europees getouwtrek tussen 
ambtenaren, visserijbiologen en 
visbedrijven is geen sprake’

Gerookte sockeye-zalm met ‘native catch’-logo, een lekkernij van 
de Quinault-stam.
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teken van snelle logistiek. Medewerkers ontdoen ’s morgens 
gevangen sockeyes, red rock (grote rode zeevis), heilbot, steel 
head (forellensoort) en zwarte kabeljauw direct na het lossen 
van kop, staart en ingewanden. Een uur later worden ze met een 
vrachtwagen naar de lokale vismarkt in Seattle gereden of naar 
het vliegveld op weg naar internationale markten of toprestau-
rants. De vissen zijn opvallend groot, minimaal 3 tot 6 kilo. Dit 
heeft alles te maken met de vangstmethode: kieuwnetten voor 
de zalm en lange lijn voor zeevis. De vissers schieten hun lijnen 
met aas 40 mijl uit de kust uit en vangen gericht. Te kleine vis-
sen gaan levend terug. 

Zeehondenbeet
In de visverwerkingsfaciliteiten is alles handwerk. Medewerkers 
werken nauw samen om snel de berg vissen weg te werken. Per 
vis verschillen die in grootte en bouw. De een snijdt de buik 
overlangs open, schuift de vis door naar nummer twee, die kop 
en staart wegsnijdt. Nummer drie verwijdert de ingewanden. 
Nummer vier ontdoet de vis van schubben, wast alles schoon en 
gooit hem in de bak. Sommige vissen hebben een deuk door 
een zeehondenbeet. Ze zijn nog prima voor consumptie, maar 
vallen een in lagere prijscategorie. Door handmatig de contou-
ren te volgen bij het schoonmaken, blijft ook bij deze gehaven-
de vissen aardig wat vlees zitten.
Een specialiteit is houtgerookte zalm. “Dat doen we traditio-
neel, zoals onze voorouders het deden, met elzenhoutsnip-
pers.” Aan het woord is Shane Underwood, verantwoordelijk 
voor verkoop en marketing van Quinault Pride Seafood. “We 
hangen zo’n 1.000 pounds (ca. 225 kg., red.) zalmfilet – gemari-
neerd in een bad van zout, bruine suiker en water – tien uur 
koud te roken. Dan volgt een kookstadium en daarna een 
droogstadium van twee uur. We verpakken hem in een vacuüm-
verpakking die te koop is in de betere supermarkten. Er is veel 
belangstelling voor, maar we kunnen nooit aan alle vraag vol-
doen, er is gewoon niet meer vis.”

24/7
Enkele duizenden kilometers noordelijker in een van de fabrie-
ken van Copper River Seafoods in Anchorage geeft Robin 
Richardson een rondleiding. De vice president Business Deve-
lopment is alleen buiten de deur als hij slaapt. Keiharde Ameri-
kaanse hardrock schalt door de hal, waar ruim vijftig stagiaires 
uit Oost-Europa werken. Het is doorpezen, de vis komt met ber-
gen binnen. Er wordt gewerkt in een tweeploegendienst van 
twaalf uur, zeven dagen per week, drie maanden lang.
Richardson: “De lokale bevolking hier wil ’s zomers niet in een 
koude fabriek werken, maar de natuur in. Deze jongeren willen 
niet eens pauze, ze willen geld verdienen en geen dagje vrij.” 
Zalm is in no time schoongemaakt of gefileerd. Hij vervolgt: 
“Hoe zij werken, daar kan geen machine tegenop. 6.000 
pounds per uur! Een machine haalt 4.000 tot 5.000. Bovendien 
halen mijn medewerkers drie procent hoger rendement en de 
klant krijgt een nettere vis. Elk bloeduitstortinkje zien ze. Onze 
missie is verse vis zo snel mogelijk op de markt zetten. Dat doen 
we 24/7, het hele jaar door. Per dag gaan hier 125.000 sockeye-
filets de deur uit. Een vliegtuig per dag naar heel Amerika en 
alle hoeken van de wereld, vooral Japan.” 

  

jes en transportmogelijkheden om hun zalm en krab op de 
wereldmarkt af te zetten. 

Gezonde zalmpopulatie
Bij een bezoek aan visgronden en verwerkingsfaciliteiten in de 
staten Washington en Alaska is het sockeye-seizoen ruim een 
maand bezig. De meeste vissen wegen tussen de 2 en 3 kilo. In 
de regel begint de zalmtrek van sockeye half mei met een piek 
in de eerste maand om daarna langzaam te dalen. Later in de 
zomer concentreren de veel grotere koningszalmen zich voor 
mondingen van de rivieren. Ook die gelden als een culinaire 
lekkernij. Andere zalmsoorten als de roze en de chum gaan voor-
al in blik.
De zalmpopulatie fluctueert van jaar tot jaar. Niemand weet 
hoe groot de vangst zal worden, tot de zalmtrek begint. Via 
sonarsystemen, die nu in veel Amerikaanse rivieren zijn geïn-
stalleerd, is een nauwkeurige telling van de zalmtrek mogelijk. 
Via echobeelden is exact bekend hoeveel vissen er in een tijdvak 
passeren en wat er gevangen mag worden. Uitgangspunt is vol-
doende ontsnappingen toe te laten, zodat zalm genoeg kuit kan 
schieten voor een gezonde populatie. De mondingen gaan 
regelmatig dicht voor de visserij als de aantallen onder een kri-
tische grens komen.
In Alaska wordt nu ongeveer de helft van de zalm doorgelaten, 
de rest wordt gevangen. Van wat stroomopwaarts zwemt, wordt 
nog eens de helft gevangen door sportvissers of zeehonden. De 
rest kan diep landinwaarts nageslacht produceren om daar ver-
volgens te sterven. De lokale visserij begrijpt de noodzaak tot 
matiging. Van Europees getouwtrek tussen ambtenaren, visse-
rijbiologen en visbedrijven is geen sprake. Het zekerstellen van 
de zalmstand in de toekomst staat voorop, want dat is in ieders 
belang.

Alleen grote vissen
Zowel bij de visverwerkingsfabriek van Swinomish Fishery als de 
twee faciliteiten van Quinault Pride Seafood staat alles in het 
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Sockeye-filets worden op een hoop gegooid. 




