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Deze publikatiebevatgegevens overdeeigenschappenvande
Afrikaansemeerval (Clariasgariepinus)alsconsumptievis enover
deafzetmogelijkheden dieervermoedelijk zullenzijnvoordit
produkt.
DeClariasheeftalsconsumptievis zekereenaantal sterke
eigenschappenmaarhet produktheeft zijnplaatsnognietgevonden tenopzichtevanandereconcurrerende vissoorten.Er isnog
onvoldoende bekendmetbetrekking totdeacceptatievanClariasprodukten inbinnen-enbuitenlandsemarkten.Bovendien isnog
onvoldoende duidelijk inwelkematemet concurrentievanvergelijkbareproduktenuithetbuitenland moetworden gerekend.
Insamenhangmetdegenoemde onzekerhedenwordt adspirantClariaskwekers enanderebetrokkenen gewezenopderisico'sdie
erzijn indeafzetsfeer.Bovendienbevatdepublikatie eenaantalsuggestiesvoormarktontwikkeling.
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Woord vooraf

Dezeverkenningvandeafzetperspectievenvoor gekweekte
AfrikaansemeervalisdoordeAfdelingVisserijophetonderzoekprogramma geplaatstnaoverlegmetdeVerenigingAquacultuur.
De informatie dieindit rapport isverwerkt berust opdeskresearchenopgegevens diezijnverzameld doorinterviewsmet
eenaantaldirect betrokkenen.Hieronderwarentweemeervalkwekersmeteeninproduktiezijndbedrijf enacht vertegenwoordigersvandegroot-endetailhandel diewerkenmet produkten
vanmeerval.
Hetconcept-rapport isvoorgelegd aanenkele terzakedeskundigepersonenvandeVerenigingAquacultuur,deDirectievande
VisserijenenaandeHeerJ.vanderSchaft,meervalkweker.De
verantwoordelijkheid voorhet onderzoekligtuiteraard bijhet
Landbouw-Economisch Instituut.
Hetonderzoekisuitgevoerd doorDrs.W.P.Davidseen
Ir.J.G.P. SmitvandeAfdelingVisserijvanhetLEI.

DeDirecteur,

DenHaag,november 1985
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Samenvatting

Het doelvandit onderzoek ishet verkrijgenvaninzicht in
deafzetkansenvoorgekweekteAfrikaansemeerval.Deconclusies
vanhet onderzoekhebbenuitsluitend betrekking opmeerval;er
kunnengeenconclusiesaanwordenverbondenvoordemogelijkheden
inNederland van intensieveviskwekerijinhet algemeen.
DeAfrikaansemeervalheeft alsconsumptievis eenaantal
gunstige eigenschappenwaardoor zegeschikt isvoorverwerking,
verhandeling enbereiding.Nogniet alle technologische kenmerken
enverwerkingsmogelijkheden vandezeviszijnuitputtend onderzocht.Demeerval enspeciaalde juistewijzevanbehandelingvan
dit produkt zijnnagenoegnogonbekend bijvisgroothandel,detailhandelen-consument.
Alsgekweektevisheeftmeervaleenaantalvoordelen boven
gevangen zeevis.De smaak,geurenkleurkunnenvooreengroot
deelbijgestuurd wordendoordevoedersamenstelling.Meervalkan
jaarrond wordengekweekt;debroedwinning gebeurt eveneensonder
kunstmatige omstandigheden.Nogniet alletechnischeaspectenvan
hetkweekproces onderbedrijfsmatige omstandigheden zijnvolledig
opgelost.Zodradergelijkekweeksystemenzullenzijngeperfectioneerd,wordt deomvang vandekwekerijvanmeerval (ofvanandere
vissoorten)uitsluitend nogbeperkt doormarkt-ofandereeconomischeaspecten.
Het isniet denkbeeldig dat eeneenmaalontwikkeldemarkt
voormeervalprodukten opdenduurconcurrentie zalondervinden
vananderevergelijkbarevissoortenofvanmeervaldietegeneen
lagerekostprijskanwordengekweekt inandere landen.Concurrerendevissoorten zijnmogelijkdeAmerikaanse ofde Italiaanse
"catfish"engekweekte zalm, forelenpalinguit diverse landen.
ConcurrerendeproduktievanAfrikaansemeervalismogelijkte
verwachtenuit Zuideuropese landenwaardezevissoort gedurende
de zomermaanden zoukunnenworden gekweekt invijvercultures.
Debeperkteproduktie (enkele tientallentonnen)vanmeerval
in 1985wordt hoofdzakelijkgedistribueerd naarexclusieve restaurants inNederland.Hetgrootstedeelvandeproduktiewordt
gerookt.De introduktie vanmeervalbijvisdetaillisten in
Nederland verlooptmoeizamer omdathet eennogrelatiefduuren
onbekend produkt is.De totale potentiëlemarktomvang in
Nederland,binnen eentijdsbestekvanenkele jaren,isgetaxeerd
op 500tonper jaar.
Erwerd tot nutoenogvrijwelgeenmeerval geëxporteerd
zodat hoegenaamd nietsbekend isvandeacceptatievanhetprodukt inhetbuitenland. Inverband met degoede bereikbaarheid
(viaNederlandsevisexportbedrijven)komenalseersteexportlanden inaanmerking:deDuitseBondsrepubliek,België,Frankrijk,
Zwitserland enItalië.

Indiendereedsgestarte endein 1985beginnendemeervalkwekerijendedoorhengeplande produktieopkortetermijnkunnen
realiserendanzalhet totaleaanbod degeraamdepotentiëlemarktomvang benaderenofovertreffen.Omdezeredenwordt eenvoorzichtig investeringsbeleid aanbevolen totgebleken isdatmeerval
inbredeconsumentenkringwordt geaccepteerd tegeneenkostendekkend prijsniveau.
Deafzetkansenkunnenwordenvergroot doormiddelvaneen
marktgerichte produktie,doorvergroting vande technologische
kennisvandezevissoort,dooreengezamenlijk kwaliteitsbeleid
endooreengecoördineerd marktbeleid inoverlegmet degevestigdevisgroot-endetailhandel.

1. Inleiding

DeAfrikaansemeerval iseennieuwproduktopdeNederlandse
vismarkt.In1983ismenbegonnenmetdebedrijfsmatigekweekvan
dezevissoort.Dekweektechnische kenniswasverkregen dooronderzoekenonderwijsaandeLandbouwhogeschool teWageningen.
DeAfrikaansemeervallen zijnsoortenvanhet geslacht
Clarias.Dezevissenkomenverspreid voorovergrotedelenvan
Afrikaeninde tropischeensubtropischegebiedenvanAzië.Het
gaatbijdekweekinNederland omdesoort Clariasgariepinus
(Hoogendoorn, 1985).
Naastkweektechnische kennisophetgebiedvanvoedingen
houderijsystemenkwamenmethodenbeschikbaarvoordekunstmatige
voortplanting vandeAfrikaansemeerval.Hierdoor ishetmogelijk
hetgehele jaardoorbroed tewinnen, zodat eencontinueproduktiekanworden gerealiseerd.
Bijhet startenvaneenbedrijfsmatigekweekvande
Afrikaansemeervalmoestennogveleproblemenwordenoverwonnen.
Momenteel (november 1985)kannognietwordengesprokenvaneen
uitgebalanceerd produktieproces;dekweektechniek isnogsteeds
inontwikkeling.
Hetdoelvanditonderzoek ishetverkrijgenvaninzicht in
deafzetvoorgekweekteAfrikaansemeervalvanuit Nederlands
perspectief.Bijdeaanvangvanhetonderzoekwasalbekenddat
erinwezennoggeenduidelijkemarkt bestaatvoorditnieuwe
produkt.Deproduktie zalin1985nog zeerbeperkt zijn.Als
wordt gesprokenovermarktverkenning danbetekent ditinditverband eenbeoordeling vandemarktvanvisprodukten dieuitafzetoverwegingen overeenkomenmetproduktenvanmeerval.Alleopmerkingenoverpotentiëlemarkten zullen indit lichtmoetenworden
gezien.
Technischeeneconomischeaspectenvanhetop intensieve
wijzekwekenvanmeervallen inaldanniet gesloten systemenzijn
alleenuitgewerkt voorzoverdezevanbetekenis zijnvoordeafzetmogelijkhedenvandegekweektevis.
Debevindingen inhet rapport endeconclusies ensuggesties
diedaaraan zijnverbondenhebbenvoorhetmerendeel uitsluitend
betrekkingopAfrikaansemeerval.Het isnietdenkbeeldig datin
de toekomst technieken zullenwordenontwikkeld diehetmogelijk
makendatookanderevissoortenopvergelijkbarewijzekunnen
wordengekweekt.Hetafzetperspectiefvandiesoortenzaldan
opnieuwdienen teworden beoordeeld.
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2. Produktie

2.1 Marktaspectenvanhetproduktmeerval
Deuiteindelijke plaatsindemarktvandeClariasalsconsumptievis isnogniet duidelijk.Eendiepgaand onderzoekis
zelfsnietmogelijk omdat ernogmaarweinig consumentenzijn.
Doordegenendiemetdezemeervalhebbengewerktwordthetproduktoverhetalgemeengunstig beoordeeld:
deClarias iszowelgeschiktvoordevers-marktalsvoor
gerookte produkten;
deClariaskanhethele jaardoorwordengeleverd omdatde
produktie nietafhankelijk isvanpootvis-vangsten (zoals
paling).Ookklimatologische seizoensinvloeden spelenuiteraard geenrolomdatwordt gekweekt inweersonafhankelijke
systemen;
desmaakwordtdoordekennersvanhet produkt,mitsoptimaalafgeleverd,gunstigbeoordeeld.Bovendien ishetbinnen
zekeregrenzenmogelijkdesmaak tebeïnvloeden doormiddel
vanhetvoer.De smaakvandevers-verwerktevisismoeilijk
vergelijkbaarmetanderesoorten.Dealgemenemening isdat
de smaakvandeClariasminder "vissig"isendievanvlees
benadert.Hetgerookte produktwordtwelvergelekenmet
paling offorelmaarhet istocheenapart produkt;
hetvetgehaltevanmeerval isbeduidend lagerdanvanpaling;
eenversemeerval ruiktnietergnaarvis;
deconsistentie vanhetvisvlees isstevig.Devisbehoudt
ooknadebereiding eenvaste structuur enisinditopzicht
enigszinsvergelijkbaarmet zeeduivel;
vooreenvisalsdeClarias zijnreedsmachinalefileerlijnenontwikkeld.DeAmerikaanse catfishwordt gefileerdmet
o.a.eenBAADER 184fileermachine;
hetgewicht vandeClariasvarieertvan200-500gram.In
principe ishetmogelijk dierenverderdoor temesten.Dit
luktechtervooralsnog slechtsbijeendeelvandepopulatie;
hetuitsnijrendementnafilerenbedraagt ca.50procent bij
verse filetsenmaximaal 40procent bijgerookte endaarna
gefileerdevis (beide inpercentages vanhet levendge
wicht).Ditrendement islaag invergelijkingmet direct
concurrerende anderevissoorten zoalspaling enforel;de
oorzaak isderelatief grotekopvandevis;
hetvisvleesvandeverse (endegerookte)vis isroodachtig
vankleur.Onderdebeheersbarekweekomstandighedenishet
vermoedelijkmogelijk dekleurvanhetprodukt eventueelte
beïnvloeden doorhetverstrektevoer.Hetvisvleesvan
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Ciariasdiediepgevroren isgeweest zoulichterwordenvan
kleur.Ooknabereidingwordt dekleur lichter (vgl.vlees);
deClariasisuithetwater ongeveereendag levend houdbaar;
hetuiterlijkvandelevendeofdegestriptevisisniet
direct aantrekkelijk tenoemen;devisziet eraanzienlijk
andersuitdandemeestealgemeenbekendevissoorten;
eenaantaleigenschappenvandeClarias als consumptievis
zijnnogniet (algemeen)bekend.Bijvoorbeeld dehoudbaarheid alsgestriptevis,de juistemethodevan invriezen,de
eigenschappenvanhetdiepgevroren produkt,dehoudbaarheid
vanhetgerookte produkt,demogelijkheid omontdooidevis
alsnog teroken.

2.2 Marktaspectenvandekwekerijvanmeerval
2.2.1 Economisch perspectief
Demeerval-sector bestaatuiteenaantalnogmaarpasgestartebedrijven.Voorverschillende zakendienog onvoldoende
zijnontwikkeld, zalbijeengunstigverderverloop vermoedelijk
eengoedeoplossing kunnenwordengevonden.
Eénvandeze zakenisdekwaliteitsbeheersing met betrekking
totdesmaakvanhetafgeleverde produkt.Evenalsbijanderegekweektevissoortenkunnen,metname bijvissenuit recirculatiesystemen,smaakafwijkingen ontstaandiesamenhangenmethet
milieuwaarindedierengemest zijn ("off-flavour").Deze "grondsmaak"kanwordenveroorzaakt doorbacteriën inhetkweekwater.
Doordeconsumptievis v66raflevering teverwaterenkandit
probleemworden opgelost.DeClariaskanbovendien eentranige
bijsmaakhebbendiesamengaatmeteenhoogvetgehalte enmetde
leeftijd vandevis.Hetvetgehaltekanworden gecorrigeerd door
de voersamenstelling.
Zowelderesultatenvanbeginnendekwekers inNederland als
informatie overbuitenlandse experimenten (o.a.met palingen
forel)bevestigendathetkwekenvanvisin recirculatiesystemen
op commerciële schaalnogdenodigekweektechnische problemen
geeft.InNederland istotnu toegeenenkelkweekbedrijf erin
geslaagd degeplande produktie terealiseren.Dit isoverigens
niet alleenhetgevolgvandeproblemenbijrecirculatie.
Indemeestegevallenwordt dekwekerijvanmeervaluitgeoefend incombinatie metanderebedrijfsactiviteiten.Hetgaat
danompersonendiealbeschikken overcommerciële ervaringen/of
opdehoogte zijnmetdespecifieke problemenvandebio-industrie.Beideaspecten,denevenactiviteiten eneenzekervakmanschap,beïnvloeden dekansopsucces inpositievezin.
Zodraaangetoond kanworden datdeClariasals consumptieartikelmogelijkheden heeft,isereengoedekansdatkwekersmet
eenagrarische achtergrond terug zullenvallenopdemarketingdeskundigheid ende financiële inbrengvande afzetorganisaties
voor landbouwprodukten.
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2.2.2 Produktieomvang
Momenteel (augustus 1985)iseenbetrekkelijk geringdoch
groeiend aantalpersonenbezigmetdeopbouwvaneenkweekvande
Afrikaansemeervalopminofmeerbedrijfsmatige schaal.Eentelefonischeenquêteuitgevoerd doordeLandbouwhogeschool (voorjaar 1985)leiddetot eenschattingvan25kwekers.Detotale
produktievoor 1985werd hierbijbenaderd op70ton.Waarschijnlijk isdehoeveelheid dieaandehandelendehorecawordtaangebodenaanzienlijkminder.
Deproduktiecapaciteit perbedrijfwordt door (aspirant-)kwekersmeestalgepland op25fi30ton.Ditvergt eenarbeidsbezettingvan 1,5â2mensjaren.
Realisatievandeplannenvande (aspirant-)kwekerszouden
leidentoteenaanmerkelijke uitbreidingvandeproduktie.De
aanvragendiebijvoorbeeld t/m april1985zijningediend voor
subsidiekrachtenshetEuropeesOntwikkelings-enGarantiefonds
komenuit opeengeplandeproduktieomvang vanongeveer 250ton
1). Het isnatuurlijk devraag ofdezehoeveelheid inderdaad
wordt gerealiseerd, geziendeonzekerekansop investeringssubsidieenteverwachtenaanloopmoeilijkheden bijhetkweken.Buitendezecategoriehebbenechternogenigehonderdenpersonenmin
ofmeer serieuzeplannen tot eenbedrijfsmatigemeervalkweek.
De "meervalsector"isopgeenenkelewijze beschermd tegen
overmatigeuitbreidingvandeproduktie inbinnen-of buitenland.
Afzetproblemenzijnwelhaastmet zekerheid voorspelbaarwanneer
allehuidigeplannenwordengerealiseerd.Opkorte termijnkan
ditdeopbouwfasevanveelbeginnende bedrijvenverstoren.Op
langetermijn, zodragoed functionerende encommercieel haalbare
systemen zijnontwikkeld, kaninprincipeoveral inbinnen-en
buitenlandmeervalwordengekweekt.Afzetmogelijkhedenzullendan
grenzen stellenaandeproduktieomvang. Ditwordt naderuitgewerkt inhoofdstuk4.Het isdenkbaardateventuele afzetmoeilijkhedenaanvankelijkversluierd zullenwordendoordat kwekers
consumptierijpe meervalnoodgedwongen doormestennaareennog
hogergewicht.
2.2.3 Kostprijs
Eennauwkeurigekostprijscalculatie valt opditmomentniet
temaken.Er zijneigenlijknoggeenbedrijvenwaarbijsprakeis
vaneengoeduitgebalanceerde bedrijfsmatigekweek.Voorts iser
sprakevanverschillendekweeksystemen,dienogkunnen evolueren
naareenmeerefficientewijzevanproduceren.Inditverband
kunnen tochenkelekostprijsaspectenworden genoemd.

1)
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Inseptember 1985werdenopnieuwaanvragen ingediend voor
dezeEG-subsidie;degeplande produktiecapaciteit vande
aanvragerskwam toenuitop650â700tonintotaal.

Devoerkostenperkgproduktzijnredelijknauwkeurigbekend.Uitgaandevaneenvoederconversie van 1,3 tot 1,5eneen
kiloprijsvanhetvoervanf1,60àf 1,80komendevoerkosten
uitop f2,40perkgprodukt.Tijdensdemeervaldag teWageningen
op 22juni 1985zijnenkelekostprijsgegevensgenoemd diehiermee
overeenkomen.Dekostenaanvoerenpootviswerdenrespectievelijkgetaxeerd opf2,40enf1,-perkg consumptievis
(J.v.d. Schaft, 1985).Eenindicatievoordekostprijssamenstellingbijgebruikmaking vaneenrecirculatiesysteem is:voerkosten
28%; arbeidskosten 20%;energie 13%(KleineStaarman, 1985).
Daarbijwerd benadrukt dateengoedmanagement vandekwekerij
vangroteinvloed isopdekostprijs.
Ongetwijfeld ishetgunstigeperspectief dat sommigenvoorzienvoorhetkwekenenafzettenvanmeervallen tendelegebaseerd opdeverwachting datdekostprijs oplange termijn,door
schaaleffectenendoorverbetering vandekweeksystemen,kanwordenverlaagd.Ditbetekent ookeenextrarisicovoorbedrijven
diezijnopgezet opbasisvaneenrelatiefhogekostprijseneen
hogeopbrengstprijs.
Deervaringen totnu toewijzenuitdatelkebeginnendekweker leergeldmoetbetalen,waardoor dekostprijs indebeginjaren
erghoogis.
2.2.4 Dekansopvisziektes
BijhetkwekenvanmeervalaandeLandbouwhogeschool zijn
betrekkelijkweinig ziekteproblemen ontstaan.Bijintensieve
kweekopcommerciële schaalkunnenopdenduurmeergevallenwordenverwacht (Blom, 1985).Doormiddelvaneenaantalvolledig
gescheidenunitsperbedrijfkunnenderisico"s opeenonregelmatigeproduktie endusmarktvoorziening beperkt blijven.
2.2.5 Deafzetvandegekweektemeerval
Degekweektemeervalwordt indemeestegevallenlevendafgeleverd.Zelfverwerkendoordekweker (roken)komt echterook
voor.
Afnemers zijnvooralgroothandelsbedrijven enhorecaondernemingen.
Meestalwordt opbestelling geleverd. Insommige gevallen
wordt devisopgehaald doorhetgroothandelsbedrijf; hetkomtook
voordatdekweker zelf zijnprodukt bijdeafnemerbrengt.
2.2.6 Verkoopprijzen
Inaugustus 1985ontvingendekwekers-bijeenlaagproduktieniveau-eenkg-prijsvoordemeervaldiehoger ligtdandie
voorversepaling.
In (adspirant-)kwekerskringen wordennogaleensgeluidengehoord over leveringscontracten enlangdurige prijsafspraken.Het
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isnietwaarschijnlijkdat dergelijke overeenkomstenopkorte
termijn zijn terealiseren.Demarktvoorverseengerooktevisprodukten isvrijweluitsluitend dag-ofweekhandelmedealsgevolgvanhet steedswisselende aanbod vanzeevis.
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3. Concurrentie vanuit het buitenland

3-1 ProduktievanClariasinAfrikaenAzië
MeervalvandeClarias-familiewordt indiverse landenin
centraal ennoordelijkAfrikaeninAziëgevangen tenbehoevevan
localemarkten.Vermoedelijk zijndeFAO-statistieken diebeschikbaar zijnnietvolledig.
Debelangrijkste produktiebron inAfrika ishetTsjaadmeer.
In 1979werd 85.000tongevangendoorNigerlaansevissers (FAO,
1982).Deviswordtvooreenbelangrijk deelverduurzaamd nade
vangst (gedroogd ofgerookt).Ineenanderepublikatie (FAO,
1984)wordt deNigerlaansevangstvan "torpedo shapedcatfish"
(=Clarias)getaxeerd op20.000tonper jaar;in1983zouin
Uganda 10.230tonzijngevangen,inKenia 1.336 toneninGambia
182ton.Andere landendiegenoemdworden zijnZaire,Senegal,
Egypte (Nasser-meer)enGuinée-Bissau.
InAziëkomenenkeleClariassoorten inhetwildvoor inhet
gebied tussenIndiaendePhilippijnen.DesoortenClariasbatrachusenClariasmacrocephaluswordengekweekt inIndia,
Pakistan,Thailand,Maleisië,Vietnam endePhilippijnen (Huet,
1983).
Hetbelangrijkste Aziatische produktieland isThailand
(21.885 tonin 1983),gevolgd doordePhilippijnen (2.032ton).
Gelet opde transportkosten isconcurrentie vanuit dezelanden,voorzovermomenteelkanwordenoverzien,vrijweluitgesloten.

3.2 KweekvanClarias inZuideuropese landen
Het Isdenkbaar datdeClarias in (bijvoorbeeld)Zuideuropeselandenkanwordengekweekt insemi-extensievesystemen
(vijvers).Dezekwekerijzouuitsluitend mogelijk zijninde
zomermaandenwaardooreenseizoenmatige produktie zouontstaan.
Vermoedelijk zullendevoerkosten ca.25procent lagerkunnen
zijn invergelijkingmetdesystemendieinNederland wordenontwikkeld.Omdat bovendiengeenwarmtehoeft teworden toegevoegd
zaldekostprijswaarschijnlijklagerzijn.
Metdehuidige standvanzakenisniet teoverzienofeen
dergelijkehalfjaarlijksevijver-cultuur inbijvoorbeeld Italië
of Spanje ofIsraëlwerkelijk eenbedreiging zalzijnvoorde
intensievemeervalkwekerij inNederland.
De transportkostenvanuit Zuid-EuropanaarNederland bedragenvolgensdehandel 1gld./kgvoordelevendevisenvoorverse
ofdiepgevroren produkten f0,20perkg (bijvolle ladingen)voor
het transport vanItaliënaarNederland.Rekening houdendmet
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kleinerehoeveelheden enmetkostenvoor lokaalvervoerkanwordengesteld datdeze totale transportkostenmaximaal f0,50zullenbedragen.Daarbijkomendannog eventuele invries-,verpakkings-enopslagkosten.Behalvedekostprijs speelt ookdekwaliteitnatuurlijk eenbelangrijke rolbijeventuele concurrentie.
Watditbetreft zullendeNederlandsekwekersmogelijk inhet
voordeel zijnomdathet intensievekweekproces inhogerematebeheersbaaris.

3.3 Deproduktievan "catfish"indeVerenigdeStaten
3.3.1 Produktievandechannelcatfish
IndeVerenigde Statenwordt opomvangrijke schaalchannel
catfishgekweekt.Hetgaathierbijomdesoort Ictaluruspunctatus (afbeelding inbijlage 1).Verrewegdemeestekwekerijen
zijngevestigd indeMississippidelta.De jaarlijkse produktie
vandegekweekte catfish ligtopeenniveauvan 140.000ton.Verderegroeiwordtvoorzien (Barnett, 1985).
De (channel)catfishwordt daarnaast ooknog inhetwildgevangen.DeeerdergenoemdeFAO-statistiekvermeldtvoor 1983een
vangstcijfervan 15.000tonvoordeVerenigde Staten.Eengroot
gedeeltevandezewildevangsten isafkomstig uitdeMississippi.
Voorts iseropdeAmerikaanse markt catfishdieis geïmporteerd.
Het gaatdaarbijomhoeveelheden vanongeveer8.000ton (filets)
vermoedelijk afkomstig uitZuid-Amerika (Brazilië)(FisheryStatisticsof theUnited States, 1984).
Aard vanhetprodukt
Decatfishdiedoordekwekerswordt afgeleverd varieertin
gewichtvan350tot 900gram.Het filleerrendementvandecatfish
bedraagt rond50%.
Hetvleesisnietvet enlichtvankleur.De smaakissterk
afhankelijkvandekweekomstandighedenindevijvers.Eengronderige smaakkanvoorkomen,vooralwanneer devisvoorhetafleverenniet isverwaterd,bijvoorbeeld intanks.Bijsmaakproeven
werd dooreenpanelvoor 10vande18monstersdeaanduiding
"earthy"gegeven.Deze smaakproblemen ("off flavour")zijn o.a.
hetgevolgvanalgengroei indekweekvijvers.Hetkanookeen
gevolg zijnvandevoedersamenstellingwaarbijmaisolieeenongunstig effectheeft.
Vergelijkingvandesmaakendeverwerkingsmogelijkhedenvan
catfishmetdievanClariaswasinhetkadervandit onderzoek
nietmogelijk omdat inNederland geencatfishproduktenworden
verhandeld.
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Kweekprocesenrentabiliteit
Er zijnongeveer 1.000catfish-kwekerijen.Veelkwekerszijn
voormaligekantoen-ofsojaboeren.Dekwekers zijnverenigd inde
"CatfishFarmers ofAmerica".
De channelcatfishwordthoofdzakelijk gekweekt inspeciaal
aangelegdevijvers,met eenoppervlakvan+tweeha.Hetkweekprocesbeslaat bijdezecultuur tweegroeiseizoenen.Inhet
eerste seizoenwordendefingerlingsgeproduceerd; inmaartvan
het tweedeseizoenwordendezevisjesuitgezet indegrotere vijvers (max.10.000stuksperha).Vissenmet eengewichtvan400â
500gramkunnendaninoktober/november wordengeoogst.Dejaarlijkseproduktie ligtop3.600-5.200kgperha,bijeengoede
waterdoorstroming kandeproduktienogaanmerkelijk hogeruitkomen.Decatfishgroeit hetbest bijeentemperatuurvanongeveer
25°C Er zijnkostprijscalculaties gepubliceerd betreffendede
catfishkweek.(Mississipifarm-raised catfish:januari1982,
cost-of-production estimates,1982).Wanneerwordt gerekendmet
eendollarkoersvanf3,25 1)varieert dekostprijs perkgin
deze calculatiesvanf4,25tot f4,80.Dezeverschillen zijnhet
gevolgvanverschil inbedrijfsgrootte.Delaagstekostprijs
geldtvooreen (hypothetisch)grootbedrijf,dat jaarlijks
+ 1.300tonproduceert,dehoogstekostprijs isberekend bijeen
jaarlijkseproduktieomvang van325ton.Overigens zijnditook
noggrotebedrijven,aangeziengemiddeld perbedrijf jaarlijks
ongeveer 125tonwordt afgeleverd.
Amerikaanse publikaties overdekweekvancatfishwijzenuit
datdeze cultuurniet bijzonderwinstgevend is.Datblijkt ook
uithetgegevendatdegemiddeldeprijsvoordelevendevis,af
kweker,in1984uitkwam oprond f4,50perkg.In 1985washet
prijsniveaudoorschaarstegestegen tot f5,60âf5,85perkg
bijeenvoerprijsvanf0,80perkg (Huner, 1985).

3.3.2 Afzetaspecten
Marktkanalenenhandelspartners
Ruim dehelftvandegekweektecatfishwordt afgenomen
doorverwerkendebedrijven.Hetresterendegedeeltevandeproduktiewordt rechtstreeksverkocht aandeconsument,aanrestaurantsofverkocht tenbehoevevandesportvisserij.
Er zijnongeveer twintig catfishverwerkende bedrijven.Dit
zijngeavanceerde industriëlebedrijvendiebeschikkenovermoderne technologische faciliteiten endieinstaat zijneendoel-

1)

Inhetvervolg isdedollarsteedsomgerekend tegeneen
koersvanf3,25.
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gerichtmarketingbeleid tevoeren.Ineenvroeg stadiumvanhet
produktieseizoen leggendezebedrijven contactmetdekwekerster
voorzieningvanhungrondstof.Indewinter eninhetvoorjaaris
ernogaleenseen tekortaancatfish,omdat erdannietveel
wordt geleverd doordekwekers.
Het produktwordt inverschillende vormenaandeconsument
gepresenteerd alshele'ofgestripteversevis,diepgevrorenfiletsof steaks (moten),voorgebakken engerookt.Voordeverwerkendebedrijven zijn3afzetkanalenvanbelang,dieelkongeveer
33%vandeproduktieafnemen:degroothandeldiedelevensmiddelenwinkels (incl.viswinkels)bedient,dedistributie tenbehoevevandegrootafnemers endespeciale catfish-restaurants.Een
vandebelangrijksteverwerkende bedrijven (DeltaCatfischProcessors)wist in1985eencontract af tesluitenmet eennationaalwerkende "fast food"onderneming (Church's Fried Chicken),
waarbijmenovereenkwam om jaarlijks 15.000toncatfishte
leveren.(Huner, 1985).
VoordeVerenigde Statenalsgeheel issprakevaneengeringepenetratiegraad; hethuidige afzetgebied beslaatminderdande
helftvanhet land (voornamelijk het zuidoosten).Deexport is
nietofnauwelijksvanbetekenis.
Verkoopprijzenen produktimago
Decatfishwordt nietdirect alseenluxevissoortbeschouwd,maar isookzekerniet goedkoop.Ophetgeheelvande
reeksvisproducentenprijzen komt decatfish tussendegoedkoopste
(chum)-zalmendemiddenklasse sockeye-zalm.Vergelekenmetkabeljauw ishetprijsniveauvandecatfish (f4,50âf5,-) 1,5â
2maal zohoog.
De specialecatfish-restaurants beschouwtmenalsrestaurantsvoormensenmet een "smallebeurs".Erwordenpogingenin
hetwerkgesteld omdecatfish teverheffen tot "gourmet-food".
Promotie
Omdathethuidigeafzetgebied ongeveerdehelftvanhetland
omvat zietmennogveelonbenutteafzetmogelijkheden.Er iseen
organisatievoorpromotionele activiteiten: theAmerican Catfish
Marketing Association (ACMA).Ledenhiervan zijndeverwerkende
bedrijven.Diverse reclameactiviteitenworden ondernomen,waaronderbijvoorbeeld ookeenwedstrijd voorcatfish-recepten.
Erwordt ookgetrachtmeer teexporteren.Zowerd catfish
gepropageerd tijdensdeInternationale Voedseltentoonstelling in
Londen (februari 1985)enookinNederland, bijgelegenheid van
degroothandelsbeurs Vis '84teHilversum.
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Invoerrechten
Verseenbevroren catfish isbijinvoerbinnendeEGvrij
vaninvoerrechten.Voorgerookte produkteniseentariefvan16%
van toepassing.
Dekostenvan transport vanNewYorknaarAmsterdam bedragen
voorversevis (uiteraard pervliegtuig)voorpartijenmeteen
gewichtvanaf 100kg f4,20perkg.Dekostenvanhet transporterenvandiepvriesprodukten vandeVerenigde StatennaarNederland
bedragen ongeveer f1,25perkg.

3.4 DeproduktievancatfishinItalië
3.4.1 Produktievancatfish
InItaliëwordt catfishgekweekt invijversalsnevenactiviteitbijdekarperteelt.Deproduktiebedrijvén zijnmeestgevestigd indePovlakte (bijlage3 ) .Demeestebedrijvenbestaanvolledigvandevisteelt.Er zijn 169kwekersdiegezamenlijkbeschikkenover 1.500haaanvisvijvers.
Denationaleproduktieomvang stagneert opeenniveauvan
2.000tonper jaar.Deverwachtingen zijnaanvankelijk veelhoger
geweest.Uitdebestemming diedeproduktiekrijgt (ziepar.
3.4.2)magwordenafgeleid datdeafzetkanalenvandeItaliaanse
catfishineigenlandbeperkt zijngebleven.Dit zalmedehetgevolg zijnvandesterklokaalgeoriënteerde distributie.
3.4.2 Aardvanhet produkt
Zoalsuitdeafbeelding inbijlage 1blijkt zijnermeerdere
soortenchannelcatfish.InItaliëwordtdebrown endeblack
bullhead gekweekt.Delaatste (Ictalurusmelas)ishetmeestvan
belang.
De Italiaansecatfishweegt zo'n370gram.Demarktprijs
(af-kwekerij)bedroeg tijdenshetafgelopen seizoen f3,15per
kg.In juli 1985wasdatwathoger-f4,73perkg- omdat in
dieperiode juistveelcatfishwordt gegeten tijdensvolksfeesten.
Overdesmaakvanhet produktwordtverschillend geoordeeld
doordeweinigeNederlanders diezoweldecatfishalsdeclarias
kennen.Dewaardering looptuiteenvan "neutraal"zoalsalle
meerval,totzeernegatief alsgevolg van"off-flavour".
De Italiaanseproduktie isvoor 10%bestemdvoordirecte
consumptie; 70%voordesportvisserij (endaarnaookconsumptie);
20%voorpootvis.
Demogelijkheid dat deItaliaanse catfishdeNederlandse
markt bereikt isuitoogpuntvanhet transport beziennietdenkbeeldig.De levendevis zoukunnendienenalsretourlading voor
devrijfrequente transportenvanpootaalvanNederland naar
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Italië,ofkanwordenmeegenomenmetdeinvoervan consumptieaal
vanItaliënaarNederland (kosten tot 1guldenper kg).De transportkostenvoorversegestripteofdiepgevroren produktenbedragen,zoalsaleerderwerdvermeld,maximaal 50cent perkg.

3.5 DeproduktievanEuropesemeervalinmidden-Europa
3.5.1 West-Duitsland
Algemeenaquacultuur
Visteelt isinWest-Duitsland behoorlijk ontwikkeld.Forel
enkarper zijndesoortendiehetmeestwordengekweekt.De jaarlijkse forelproduktieligtmomenteelopeenniveauvanIA.000
ton,terwijldekweekvankarper isgegroeid naareenhoeveelheid
vanrond7.000ton.Voortswordternoginbescheidenmatepaling
gekweekt,onderanderebijeenenkele elektriciteitscentrale.
Erwordt zowelinvijversalsinrecirculatie-systemen gekweekt.
Er zijngespecialiseerde kweekbedrijvenmaarvisteeltwordt
ookveelvuldig gecombineerd methet boerenbedrijf.
Cijfersoverhetaantalvisteeltbedrijven zijnniet bekend;
gezienhetproduktieniveauvanforelenkarper lijkt eenaantal
van1.000bedrijveneenvoorzichtige schatting.
Eengroot aantal toeleveranciers staatdevistelers ten
dienste.Erzijnbedrijvendiecompletekweeksystemenleveren,
voerfabrikanten enleveranciersvanallerlei apparatuur.
Kweekenafzetvanmeerval
Opbescheiden schaalwordtdeEuropesemeerval
(Silurus)gekweekt.Erzijnvoordeze soortgekweektepootvissen
indehandel,gedeeltelijk bestemd voordesportvisserij.
Blijkens eenbericht inde "AllgemeineFischwirtschaft
Zeitung" (AFZ)wordtdezemeervalookwelgerookt;deprijservan
ligtdandichtbijdeaalprijs.InhetgeheelvandeDuitsevisteelt isdezemeervalkweeken-handelnietvanbetekenis.
DeEuropesemeervalwordt ookwelgevangen indeBodensee.
Hetgaathierbijechteromgeringehoeveelheden (minderdan 1.000
kg).
Vanbelang inditverband isnogdat erproevenmetmeervalsoortenzijngenomenbijhet Institut fUrKüsten-und Binnenfischerei,indedependence teAhrensburg.Ditbetreftvoederings-envermeerderingsproeven voordeEuropeseenookvoorde
AfrikaansemeervalenvoortssmaaktestsmetdeEuropesemeerval.
DeEuropesemeervalwordt inditverband interessant genoemd
voordeaquacultuur.Inhetgenoemde instituut isdezevisopgekweekt toteengewichtvan 1,8kgbijeenwatertemperatuur van
25°C.Er zijnooksmaakproevenuitgevoerdmet enkelemeervalbe22

reidingen.Gerooktwerd dezevisergsmakelijkbevonden;gestoofd
wasdesmaakmindergoed (watgronderig);gebakkendaarentegenwerddesmaakweeralsgoedbeoordeeld.Hetvleesvandeze
meervalheefteenteeruiterlijk dochisvoldoendevast.
3.5.2 Overige landeninMidden-enOost-Europa
DeEuropesemeervalwordtgevangeninenkeleMidden-en
Oosteuropese landenmetnameinHongarijeenJoegoslavië (Huet,
1983).Hetgaathierbijomrelatiefgeringehoeveelheden,voornamelijkvoordebinnenlandsemarkt.
DeFAO-statistiekvermeldtslechtsvangstcijfersvoorRoemenieendeUSSR,respectievelijk 360en9.668tonin1983(Silurus
glanis).
InNederland isdeEuropesemeervalopzeerbescheiden
schaalgeïmporteerd,o.a.uitOostenrijk.Alsconsumentenprijs
werd voordezevisf20,-âf25,-perkggenoemd.Dehandelin
dezeviswordtbelemmerd (partijenwareninbeslaggenomen)omdat
deEuropesemeervalinNederland totdebeschermdesoortenbehoort.

3.6 KweekvananderevissoorteninNoordwest-Europa
DeClarias-produkten zullenopdemarktookmoetenconcurrerenmetdeproduktenvananderehoogwaardige gekweektevissoorten
(forel,zalm,paling).Misschienwordtdezeconcurrentienogvan
groterebetekenisdandievananderemeerval-encatfishsoorten.
Depalingkweekstaatnogindekinderschoenen,maar forelwordt
opgroteschaalgekweektinverschillendeEuropese landen.Denemarken,devoornaamste forelexporteur,heefteeneigenproduktie
vanongeveer20.000ton.
DeNoorseproduktievankweekzalm bedroegin1984 22.000
tonenvoor1987wordt 55.000tonvoorspeld.Daarnaastisernog
eengroeiendezalmkweekinSchotland (19844.000 ton).
Nietalleenopdebinnenlandsemarktmaarvooralookopde
internationalevismarktenzaldeconcurrentiemetdezeandere
soortenmerkbaarzijn.
Uitonderstaande tabelblijktdegroeivandeNoorsezalmuitvoernaarverschillendeEG-landenindeafgelopenvierjaar.
DegemiddeldeimportprijsvandezeNoorsekweekzalmbedroeg
in1984 f18,85.Hetmerendeel (10.000)tonvandezeEG-importen
betrofverseofgekoeldezalm.
InhetsuccesverhaalvandeNoorsezalmexport speeltdeverkooporganisatievandeNoorsezalmkwekerseenzeerbelangrijke
rol.Dezeorganisatiediewordtgefinancierdmetheffingenvande
kwekers,iszeeractiefindepromotievandeNoorsekweekzalm.
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Tabel3.1 InvoervanNoorsezalmInEG-landen,inverseenbevroren toestand,Intonnen
Bestemming
Frankrijk
België/Luxemburg
Wes
t-Dultsland
Nederland
Denemarken
OverigeEG-landen
TotaaluitNoorwegennaarEG

1980

1984

1.304

4.713

220

803

1.115

3.053

24
713
263
3.639

330
2.126
1.788
12.813

Bron: Eurostat;LEI.
Erzijnkwaliteitsstandaarden opgesteld,diestriktmoetenworden
nagekomen.Bijhetvoldoenaandeze standaardenwordt eenkeurmerk toegekend.
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4. Ontwikkeling van de markt in Nederland

4.1 Deafzetkansen voormeervalprodukten:algemeneuitgangspunten
Inhetvolgende overzicht vaneenaantalpotentiëleblnnenenbuitenlandsemarkten isuitgegaanvandeafzetkansenvoor
meervalprodukten opvrijkorte termijn (enkele jaren).Dezeperiodekomtovereenmetdehuidige (geplande)investeringenin
kweekbedrijven.Deafzetkansen oplangere termijnzijnuiteraard
inhogemateafhankelijkvandemarktinspanning indekomende
jaren.Bijhetonderzoek iservanuitgegaandatafzetkansenvoor
meervalprodukten liggenbinnendemarktvoorvisprodukten inhet
algemeen.Ditgeldt inzeersterkematevoorversemeervalvooral
opgrond vandedistributie endeintroduktiebijdeconsument.
Eengoedeacceptatie is,zeker ininternationaal verband,opde
eersteplaats teverwachtenbijdegeregelde consumentvanvisprodukten.Omdatmeervalniet de typischevisgeurheeft ende
smaakwat inderichting gaatvanvleesmagnietgeheelworden
uitgesloten datookconsumenten zullenwordenbereikt buitende
kringvanvisliefhebbers.Daarbijzoudanmetnamegedachtkunnen
wordenaanverbruik indehorecasfeer,dedistributievanhet
produkt (mitsdiepgevroren ofgerookt envacuum verpakt?)via
grootwinkelbedrijven enindeomgevingvankwekerijen.Eendergelijkeontwikkeling opgroteschaal isechternietgemakkelijk,en
pasoplangere termijn terealiseren,omdat ereen ingrijpende
wijziging indeeetgewoonte vangrotegroepenconsumentenvoor
nodig is.
Debeperking totdevismarkt geldtmogelijk inminderemate
voorhetgerookte produkt,omdatgerooktevisooknualbuitende
gespecialiseerde vishandelwordt gedistribueerd o.a.insupermarkten.Daarbijkomt datdeconsumptie overwegend als "tussendoortje"enalsvoorgerecht inminderematebeperktblijft totde
notoireviseter.
Alsalgemene regelkanwordengehandhaafd datopkortetermijn,demarkt voorverseofgerooktemeervalprodukten vrijwel
geheelzalmoetenworden gecreëerd doorvervanging vanandere,
minofmeerovereenkomstige visprodukten.
De beperking totdebestaande distributiekanalen voorvisprodukten impliceert dato.a.deafzetkansen,demarktomvang en
hethaalbare prijsniveauwordengelimiteerd totdemogelijkheden
dieer zijnbinnende (inter-)nationale marktvoor visprodukten.
Bewustwordt indit rapport niet expliciet ingegaanopde
uiteindelijke hoogtevandeprijs,af-kweker.Bijdebeperkte
marktomvang inaugustus 1985,waseenprijsvanf15,-perkg
haalbaar.De toekomstige prijsvorming isafhankelijkvanvraagfactorenzoals:deacceptatiedoorgroteregroepen consumenten,
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dewaardering tenopzichtevananderevissoorten envanaanbodfactorenzoals:dematevanproduktieuitbreiding, de coördinatie
bijdeafzet ende (gezamenlijke)afzetbevordering.
Voorbijgegaanisaanafzetmogelijkhedenvoor diepgevroren
Produktenomdat bijvisproduktenvanditprijsniveau hetverse
produkt devoorkeurheeftenomdat onvoldoende bekend isvande
technologische aspectenvanhetdiepvriezenvanAfrikaansemeerval (ookdehandelheefthierweinig ofgeenervaringmee).De
consequentie hiervan isdateenaantalpotentiëlemarktkanalen/
deelmarkten buitenhetgezichtsveld isgebleven.Bovendienwas
eendirectevergelijkingmetdeAmerikaanse catfish,diewel
wordt verwerkt totdiversediepgevroren produkten,hierdoor ten
delenietmogelijk.
Metnadrukmoet tenslottewordengesteld datdepotentiële
marktomvang,dieinpar.4.2.2 t/m4.6.4perdeelmarktwordtvermeld,vrijwel steedsopveronderstellingen eneenzeker "maatgevoel"voordevismarktberusten.Hardegegevensvandemarktvoor
meerval bestaannogniet.

4.2 Deafzetvanmeerval inNederland inhetalgemeen
4.2.1 Huidigemarkt enervaringen totnutoe
Dehuidigemarktomvang isgelijkaandeproduktieomvang van
hooguit enige tientallen tonnenper jaar.Dezekleinehoeveelhedenkondenvrijgemakkeijkworden opgenomendoordehoreca,mede
alsgevolgvandegolfvanpubliciteit dieerin 1985isgeweest
rond ditprodukt.
Groothandelaren diemetmeervalwerkenenrestaurantsdie
meerval opdekaarthebbenzijnvanoordeeldatdeeerstereactiesvandeconsument ophet produkt gunstig zijn.
Inkringenvandevisdetailhandel zijndemeningen duidelijk
verdeeld,vooral inverbandmet demarktprijs opdatmoment (15
guldenaf-kwekerij).Paswanneer deproduktieomvang zal toenemen
toteenandereordevangrootte,bijvoorbeeld enkelehonderden
tonnenper jaar,zalblijkenofdevishandeldemeervalproduktie
inhetbinnenland zalkunnenafzetten en tegenwelk prijsniveau
datmogelijkis.
Inmiddels isookgeblekendatmeerval intrekisbijde
Chinesebevolkingsgroep;niet zozeeralsartikel inchinese restaurantsmaarvoor eigengebruik.Ookmensenmet eenIndonesische
achtergrond blijken bekendmet vissoortendielijkenopmeerval
(o.a.ikanlylyenikangabus).
Geconstateerd werd,dat erinkringenvandegroot-endetailhandelbehoefte bestaat aanmeerproduktinformatie ("hoe moet
jedevisbehandelen"; "watkun jeermee doen?").

26

4.2.2 Demarktvoorvisprodukten inNederland
De IA,5min.Nederlanders consumeren indoorsneebijna 14kg
visprodukten perjaarperhoofd.
Tabel4.1 Consumptie vanvisprodukten inNederland inkgper
hoofd vandebevolking
Haring
Zeevis
Schaalenweekdieren
Conserven
Zoetwatervis
Totaal

2,8
5,8
3,3
1,4
0,3
13,6kg

Bron: Produktschapvoorvisenvisprodukten.
Ditvisverbruik isenigszins stijgende.In 1975werd rond 12
kg perhoofd geconsumeerd enin1980 12,6kg.De stijging ishet
gevolgvaneentoegenomenconsumptie vanzeevisenvanschaal-en
weekdieren.
Indienverseen/ofgerooktemeervalprodukten opgrotere
schaal (d.w.z.meerdanenkelehonderden tonnen)kunnenworden
afgezet inNederland dankanwordengedacht aaneenmarktomvang
die inrealistischeverhouding ismet detotalemarktomvang voor
hoogwaardigeverseengerooktevisinNederland.Devolgende tabelgeefthiervaneenaanduiding.

Tabel 4.2 Verbruikvanhoogwaardige vissoorten inNederland
intonnen (1984)
Forel
Zalm
Paling
Tong+ tarbot e.d.
Totaal
1)

900
1.150
4.500 1)
3.250 1)
9.800

Ramingen,exactecijfers zijnniet bekend.

Bron: CBS,DirectieVisserijen,LEI.

Forelenzalmwordenbijnauitsluitend geïmporteerd. In1984
werd ruim4.800tonpaling ingevoerd.
Voor forelenzalmisinNederland sprakevaneengroeiende
markt.Hetverbruikvandeze soortengezamenlijkwas in1980
1.420tontegenover ruim2.000tonin1985.De palingconsumptie
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lijkt enigszins teverminderen geziendecijfersvande
afgelopen jaren.Ruimdehelftvandetotaleconsumptie aan
hoogwaardige vissoorten,metnamepaling,wordt ingerooktevorm
geconsumeerd.
Tabel4.3 Het prijsniveauvanhoogwaardigevissoortenin
Nederland
Vissoort

Zalm
Forel
Tong
Tarbot
Paling
Paling

Prijsniveau
(gld./kg)
18,60
8,50
12,00
13,00
11,75
14,00

Opmerkingen

gem.invoerprijs 1984
gem.invoerprijs 1984
gem.aanvoerprijs 1984
gem.aanvoerprijs 1984
gem.aanvoerprijs 1984
gem.invoerprijs 1984

Bronnen: LEI,CBS.

Door schaarste isdeaanvoerprijs vanpaling in1985gestegentotca.f15,-perkg (september), terwijlookdeprijzenvan
tongentarbot dit jaareenstijgende tendens teziengeven.

4.3 Deverkoopvanversemeervalinhoreca-bedrijven
4.3.1 Huidigemarktomvang
Volgens (groot)handelarenwordtminderdandehelftvande
huidige produktieversverhandeld. Dit zoubetekenendat in1985
deomzetvanversemeervalinrestaurants eenordevangrootte
heeftvan5ton.
Versemeerval zalinresataurants overwegend gebruiktworden
alsbasisvoorhoofdgerechten.Het produkt isindeze samenhang
eensubstituutvoor alleanderevis-envleesgerechten indezelfdeprijsklasse.Bijvismoet dangedachtwordenaan tong,tarbot,
zalmenforel.
Meervalwordt inderestaurants ingestoofde ofgebakken
vorm opgediend.Deervaringenmethet produkt totnutoeblijken
niet ongunstig tezijn;dereactiesvandegasten zijnvaakpositiefenerontwikkelt zichopbescheiden schaaleengroepvanmin
ofmeerregelmatigemeervalconsumenten.Daarbijmoet inaanmerkingwordengenomendat erdit jaarveelpubliciteit isgeweest.
Het prijsniveau speelt indezeomgevinggeendoorslaggevende rol
indebeoordeling vaneenprodukt.
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Onderstaande tabelgeefteenindicatievanhetprijsniveauvoor
meerval,invergelijkingmetdatvanconcurrerendesoorten.
Tabel4.4 Prijzen,af-groothandeltenbehoevevandehoreca,
vanmeervalenenkeleconcurrerende soorten
(perkg,juli 1985)
Tongfilet
Zalmforel,filet
Zalmforel,helevis
Meerval,versefilet
Meerval,helevis

f57,50
"27,50
"13,50
"56,50
"20,-

4.3.2 Distributie
VoordedistributievanClariasofanderevisproduktenbestaanmeerderemarktkanalen.
Opdeeersteplaatszijnca.tienvisgroothandels/delicatessebedrijvenminofmeergespecialiseerd indezemarkt.Zijverzamelenexclusievevisproduktenvanbinnenlandse (o.a.tong,tarbot,oesters)ofbuitenlandseherkomst (o.a.zalm,heilbot)en
leverendezeaanrestaurants.
Eenaantalrestaurantskrijgtdevisprodukten toegeleverd
door lokalevisdetailhandelaren.
Restaurantketensbeschikkenalsregelovereeninkoopcentrale.Hetaantalrestaurantorganisaties inNederland datmomenteelinaanmerkingkomt voordedistributievanmeervalprodukten
isoverigenszeerbeperktenkanwellichtdoelwitwordenvan
meerderekwekers.
Vanbetrekkelijk recentedatum isdeontwikkeling vaneen
groothandels-cashandcarry tenbehoevevanrestaurants.Hiervan
iserinNederland slechtséén (ISPC-Breda).
Indiendemeervalkwekerijzichzaluitbreidendoorhethele
landdanishetzeerdevraagofdevisgroot-endetailhandel
blijvend eenbelangrijke rolzullenspelenindedistributievan
Ciariasprodukten inhetbinnenland.Gezienookdeervaringenin
hetbuitenland ishetnietonwaarschijnlijk datkorteredistributielijnenzullenontstaanwaarbijkwekerijenzoveelmogelijkdirectzullenleverenaandehorecainhunomgeving,ofhetprodukt
af-kwekerijverkopen.Uiteraard iseendergelijke ontwikkeling
medeafhankelijkvandeproduktieomvang dieperbedrijfmogelijk
zalblijken.Wanneereenbedrijf bijvoorbeeld jaarlijks30ton
produceert zalhetondoelmatig zijnom30ofmeerrestaurantste
beleveren.Danzalvermoedelijk tochweldegroothandelmoeten
worden ingeschakeld.
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4.3.3 Potentiëlemarktomvang
Depotentiëleomvangvandezedeelmarkt (versemeervalin
restaurants)kanopverschillendemanierenwordenbenaderd.Eén
manier is:uitgaanvanhetaantalIeklas-restaurantsin
Nederland 1)entaxerenwelkdeelvandezebedrijvenmeerval
zoudenkunnenpresenteren (gepocheerd ofgebakken,"ala
meunière").Geletopdevrijgunstigeacceptatie totnutoeen
mitsgezorgdwordtvoorvoldoendeproduktbekendheid indeze
kringen,lijkteenpenetratiegraad van20%vooralsnogmaximaal
haalbaar.Deervaringheeftgeleerd datdeinteressebijde
horecaseizoenmatig isinverbandmetondermeerdevakantietijd
enhet "wildseizoen"inhetnajaar.
Deramingwordtdan:
AantalIeklas-restaurants 1)inNederland:
1.750
Waarvanmetmeervalopmenu (excl.gerookt)
20%
Totaleafname:
350x 10kg/weekx30weken=105ton.
Degenoemde Ieklas-restaurantsmakenslechtseenbetrekkelijkkleingedeelteuitvanhet totaleaantalrestaurants in
Nederland (BedrijfsschapvoordeHoreca, 1984).Dittotaleaantal
kanalsvolgtwordenafgeleid:restaurants 3.197,bistro's 1.245
enhotelrestaurants 207.Hettotaleaantalbedraagtdus4.649
waarbijinaanmerking dient tewordengenomendathiereenzeer
grootaantalchineserestaurantsbijisinbegrepen.
Eenaantalvan350restaurantsmetmeervalophetmenukomt
danovereenmeteen"penetratiegraad"van7,5%vanhet totale
aantal (hotel)restaurants e.d. inNederland.

4.4 Deverkoopvangerooktemeerval inhorecabedrijven
4.4.1 Huidigemarktomvang
Dezedeelmarkt ismomenteeldebelangrijkste.Geziende
getaxeerdeproduktieomvang in1985van15â 20tonmoetde
horecaongeveer 10ton (opbasisvanversegewicht)meervalin
gerooktevormafnemen.
Uitinformatievandegroothandelblijktdatmomenteelin
enkele tientallenrestaurantsgerooktemeervalophetmenustaat.
Gerooktemeervalfilet zalinrestaurantsgeserveerdworden
alseenvoorgerechtofalseenexclusief borrelhapje.Hetprodukt
isindezesamenhangopdeeersteplaatseensubstituutvoor
zalm,palingenindirectvooralleanderevergelijkende gerechten
vandittype.

1) Hiertoezijngerekend derestaurants,vermeld indeMichelingids,vanafdecategorie "vrijgerieflijk".
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Uitervaringentotnutoebleekdathetrookprocédévoorde
neervalnognietaltijdoptimaalis;hierdoor issomsookhet
uitsnijrendementlaag (minderdan 40%).Watbetreft deoverige
ervaringentotnutoeenookvoordewijzevandistributiekan
wordenverwezennaarpar.4.3

Tabel4.5 Prijzen,afgroothandelt.b.v.dehoreca,vanenkele
gerookteprodukten (perkg,juli 1985)
Meerval,gerooktefilet
Meerval,heelgerookt
Paling, gerookte filet
Zalm,
gerooktefilet
Forel, gerooktefilet

f59,50
"31,50
"58,50
"49,50totf74,50
"36,50

4.4.2 Potentiëlemarktomvang
Bijhetbenaderenvandepotentiëlemarktomvangvoorgerooktemeervalindehorecabedrijven inNederland isuitgegaanvande
volgendeoverwegingen:
deschaarsteaankwalitatief goedepaling,ookalisditeen
anderprodukt (vetgehalte),isbevorderlijkvoordeafzetkansenvangerooktemeerval;
detotaleconsumptievanpaling inNederland bedraagt
+ 4.500tonperjaar,waarvanslechtseenbetrekkelijk klein
gedeeltealsgerooktefiléwordtafgezet;
deheelgerooktemeervalzalmindergoedmetgerooktepaling
kunnenconcurrerendanhetgerookteengefileerdeprodukt;
deprijsvandemeervalaf-kwekermoet,ommetgerooktepalingtekunnenconcurrerenlagerzijndandeprijsvanpaling,af-producent;ditalsgevolgvanhetongunstigeruit
snijrendementvoormeervalvergelekenmetpaling (tabel
4.6).
Tabel4.6 Prijsniveauenuitsnij-percentagevanpalingenmeerval
Prijsperkg Rendement
Prijsperons (v66rrookaf-producent (gefileerd) kostenenmarges)
Paling
Meerval
id

f14,f15,f11,-

45%
40%(max.)
id

f 3,10
"3,75
"2,75

opgrondvandehuidigeafzetverhoudingen tussendeverseen
degerooktemeervalisdepotentiëleafzetvanhetlaatste
produktruimtweemaaldezehoeveelheid voordeversemeer31

val.Vermoedelijk kunnenmet degerooktemeervalmeerrestaurantswordenbereikt dandeonderpar.4.3.3 aangeduide
Ieklas-restaurants;
vooralsnog lijkthetmeest realistischomuit tegaanvan
eenmarktaandeelvoordegerooktemeervalvan5%inhet
totaalvanhetverbruikvangerooktehoogwaardige vissoorten
(globaal7.000ton).
Deramingvandepotentiëlemarktomvangis,rekeninghoudend
metdeze overwegingen,gesteld op250tonperjaar.

4.5 Dedistributievanversemeervaldoorde (vis)detailhandel
4.5.1 Marktomschrijving
Met ditmarktsegment wordt gedoeld opalleafzetvanverse
vismetuitzonderingvandein par.4.3beschreven Ieklasrestaurants.Indepraktijk isditmomenteelvrijwel uitsluitend
dedistributie viadeviswinkels enambulante vishandelaren.Viswinkels inofbijsupermarkten zijnhieruiteraard bijinbegrepen.
Dedistributie vanversevisdoorgrootwinkelbedrijven heeft
inNederland nogweinigbetekenismaar iswel inontwikkeling.
Ondermeerwordt gedacht overengewerkt aan "winkel indewinkel"formules enaanviswinkels bijdeingangvan supermarkten.
Eenniet geheelonbelangrijkmarktkanaalvoorversevisprodukten isdegroothandels-cashandcarrydieinNederlandoverigensbestaat uit éénorganisatie (Macro).
4.5.2 Huidigemarktomvang
In 1985werd nogvrijwelnauwelijksversemeervalverkocht
doordeNederlandse (vis)detailhandel.Slechtsenkelenbiedenhet
produkt aan,daartoeaangezet doordepubliciteit inhetvoorjaar
van 1985ofgeactiveerd doorkwekers inhunomgeving.
De eerstereactiesuitkringenvandedetailhandel zijnuiteenlopend. Sommigen zienereenwelkomeaanvulling inophunassortiment enwillendeverkoopbevorderen,anderen zienhetals
eenmoeilijk produkt.
4.5.3 Produkt enpresentatie
Versemeerval isgeengemakkelijk produkt vooreenviswinkeliermedeomdat geenvandemogelijke presentatievormen geheel
voldoet.Erzijnalenkelepogingengedaandelevendemeervalte
presenteren ineenaquarium. Ditbleekineenviswinkeldeverkoop niet tebevorderen.Degestriptevismetkopenhuid toont
nietuitgesproken aantrekkelijkenisnogalvreemd voordedoorsneeconsument.Degefileerdemeervalzouvisueelvermoedelijkde
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bestepresentatievorm zijnmaarwordt ergduur (5tot6gulden
peronsbijdehuidigemarktprijzen; zieooktabel4.8).Inde
praktijkwordtmeervalookwelgepresenteerd zoalsdat bijzeewolfgebruikelijk isd.w.z.deviszonderkopenhuidmaarmet
graat.
Het isniet zondermeervanzelfsprekend datmeervalbij
voorkeur levendmoetwordenafgeleverd aanviswinkeliers.Dedetaillist isgewend aangestripte,opgeijsde produktenofaangefileerdevis.
Debelangrijkstevissoortendiewordenverhandeld doorde
gespecialiseerde visdetailhandel zijnopgesomd intabel4.7.Met
namedediepvriesprodukten,conservenenvacuumverpaktegerookte
viswordenoverigensoverwegend doorgrootwinkelbedrijven verhandeld envallendaardoorbuitendeopsomming indetabel.
Tabel4.7 Het assortiment vandevisdetaillistmet eenwinkel
Vissoort
Haring
Versevis
Gebakkenvis
Gerooktevis
Garnalen
Overige schaal-enschelpdieren
Visconserven
Diepvriesvis
Visschotels
Snacks
Bijprodukten (nietvis)
Totaal

%vandegeldomzet
20
24
26
9
6
3
3
2
2
2
3
100

Bron:LEI,o.g.v.enquêtebijdevisdetailhandel.

Inditassortimentsbeeld krijgtmeervalduseenplaatsin
degroep "versevis",dieongeveer 24%uitmaakt vandeomzetvan
eendoorsnee visdetaillist.
Het assortiment vandeviswinkelier isoverigensnietvolledig statisch.Blijkensdezelfdeenquête onder visdetaillisten
(Niks,1985)heeft ruimdehelft vandezewinkeliers hunassortiment uitgebreid gedurende de jaren 1980t/m 1982(periodevan
onderzoek).
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Tabel4.8 Winkelprijzenvanmeervalenenkeleanderevissoorten
(inDenHaag,september 1985Inguldensperkg)
Soort
Gestriptemeerval
Tong
Versezalmvanaf
Versepaling("bakpallng")
Forel
Zalmforel
Scholfllet
Kabeljauwfilet

Prijs
f2 5 , —
30,—
40,-30,—
13,50
18,50
8,95 totf19,50
15,90totf2 2 , —

Hetvoorgaandehadsteedsbetrekking opdetaillistenmeteen
winkel.Deambulantehandel (metstandplaats-ofrijdendewagen)
heefteenenigszinsafwijkend assortiment.Haringneemthierbij
eenbelangrijkeplaatsin(30%)vandeomzet,terwijlvisconserven,diepvriesvise.d.vanminderbelangzijn.Degroep "verse
vis"maaktbijdeambulantehandelgemiddeld 22%uitvandeomzet.
4.5.4 Distributie
InNederland zijnintotaalongeveer2.000viswinkels,
standplaats-enrijdendewagens.Hetaantalviswinkelsindit
totaalisongeveer900.Deambulantehandelpresenteert zichop
meerdereverkoopplaatsen,zodathet totaalaantalverkooppunten
eenveelvoud is(6.500)vanhetaantalwagens.
Inhetalgemeenkrijgtdevisdetailhandelaar zijnprodukten
aangeleverddooréénvandeenkeletientallen visgroothandelaren
diegespecialiseerd zijnindezemarkt (Niks,1985).Slechtsenkeledetaillistenkopeninbijéénvandevisafslagen.
Devolgende tabel (4.9)geefteenbeeldvandeinkoopnaar
leverancierscategorie vandedetaillist.
Distributievanversemeervalviadeambulantehandel
(standplaatsenopmarkten)komt zekerookinaanmerking.Viadit
kanaalkaneenbepaaldedoelgroep,deetnischeminderheden(o.a.
Chinezen)goedwordenbereikt,vooralindegrotesteden.
Indiendekwekerijvanmeervalopverschillende plaatsenin
hetlandvandegrondkomt enhetproduktblijktviadeviswinkel
tekunnenwordenverkochtdanzullenongetwijfeld directeleveringendoordekwekersaandedetailhandelvanbelangblijven.
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Tabel4.9 Gemiddeldeprocentueleverdeling vanhet Inkoopbedrag
vandevisdalllist oversoorten leveranciers
Leveranciers

-niet-gespecialiseerde
groothandelaren
- gespecialiseerde groothandelarenin:
haring
mossel
garnalen
gerookteprodukten
- overige leveranciers
-koopt zelfopvisafslag
-kooptviacommissionair

Aandeel
inkoopbedrag

59

9
1
2
3
6
9
11
100

Bron: LEI.

4.5.5. Potentiëlemarktomvang
Rekeninghoudendmet het feitdatdeversemeervalvoorde
detailhandel tocheenbetrekkelijkmoeilijkprodukt iswordt
vooralsnog eenvrijgeringe "penetratiegraad" indevisdetailhandelvoorzien.Er isvanuitgegaan dat 5%vandeviswinkels (inclusiefviswinkels inofbijsupermarkten),standplaats-en rijdendewagensversemeervalinhetassortiment zalopnemen.Hierbijisdusafgezienvandistributieviagrootwinkelbedrijvenin
huneigensupermarkten;voordenabije toekomst lijktditgeen
reëlemogelijkheid.
Er isuitgegaanvaneenhoeveelheid van 10kgperweek,
ofwel500kg per jaar.Bijeenprijsvanbijvoorbeeld f20,-/kg
zoudit eenjaaromzet vanf10.000betekenen.Uitbijlage4
(omzet pervisgroep)kanworden afgeleid dateenhogeraandeel
voordeversemeervalmoeilijkvoorstelbaar is.Deramingvoor
eenpotentiëlemarktomvang voordezedeelmarktwordt dan:100
winkelsâ10kg/weekx50weken= 50ton.

4.6 Dedistributievangerooktemeervaldoorde (vis)detailhandel
4.6.1 Marktomschrijving
Met ditmarktsegment wordtgedoeld opalleafzetvangerooktevismetuitzonderingvanhorecabedrijven.Indepraktijkis
ditmomenteel deviswinkel,deambulante vishandel,despeciale
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viskramenwaarinmetnamepalingwordt verkocht,grootwinkelbedrijven endecateringbedrijven.Demarktaandelen percategorie
zijnniet exact bekendmaarvermoedelijkwordt demeestegerookte
visomgezet doorviswinkels endoordegenoemdeviskramen.
4.6.2 Huidigemarktomvang
In 1985werd nogvrijwelgeengerooktemeervalverkocht door
deNederlandse (vis)detailhandel.Slechtsenkelenbiedenhetproduktaandaartoeaangezet doordepubliciteit inhetvoorjaarvan
1985ofgeactiveerd doorkwekersinhunomgeving.Deeerstereactiesuitkringenvandedetailhandel zijnookwat hetgerookte
produkt betreft wisselvallig.Sommigen zienereenwelkomeaanvulling invanhunassortiment.Vishandelaren hebbeninhetverledenuit persberichten deindrukgekregendatdemeervaleen
goedkoperevervanger zouzijnvoor gerookte paling.Zijvinden
datdit nognietbevestigd is.Gerooktemeervalfilet zoubijde
huidigemarktprijzen 7tot8guldenperonskosten,hetgeenongeveerevenduurisalsgerookte palingfilet.
Tabel4.10 Winkelprijzenvangerookteprodukten inguldenper
100g (DenHaag,sept.1985)
Soort
Gerookte zalm
Gerookte palingfilet
Gerooktepaling (vacuum)1)
Gerooktemakreelfilet
Gerookteheilbotfilet
Gerooktepaling
1)

Prijs
f 8,50
7,50
6,90
2,50
4,50
18,- per500gram

Ineensupermarket.

4.6.3 Distributie
Dedistributievangerookteproduktenvanpalingenzalmis
geconcentreerd rond enkele tientallen groothandelsbedrijven/rokerijen.Dezemarkt isoverhet algemeengenomenminder doorzichtig
danbijversevisomdat ergeencentrale groothandelsmarkt ofafslag iswaardeprijzenworden vastgesteld.
Evenals bijhetverseprodukt valt teverwachtendatgerooktemeervalookdirectwordt geleverd aandedetailhandel zolang
dehoeveelheden deverwerkingscapaciteit vandekwekersniet te
bovengaat.
Gerooktevisprodukten, inhetbijzonder paling,wordenvoor
eengroot deelverkocht inspecialeverkooppunten.Kramenbij
evenementen,aandevoormaligevisserljhavensrondhet
IJsselmeer,standplaatsen opweekmarktenenInandereverkooppun36

tenvoorvis,snacks,e.d.Zodragerooktemeervalgoedkoperkan
wordenaangebodendanpaling ontstaanwaarschijnlijkafzetmogelijkheden indezemarkt.Het zouweleenskunnen zijndatdeze
markt hetmeeste perspectief biedtnadehorecamarkt.
Gerookte envacuumverpaktevisproduktenwordenopbeperkte
schaalgedistribueerd insupermarkten.Inprincipe zouditook
eengeschiktmarktkanaal zijnvoorgerooktemeerval.Opkorte
termijn zullendekwekersnognietkunnenvoldoenaanallewensen
vangrootwinkelbedrijven metbetrekking totverpakking,regelmatige levering etc.Ookindezemarkt isover consumentenacceptatieenprijsniveau onvoldoende bekend.
Aanzienlijkehoeveelheden gerooktevisproduktenwordenverwerkt doorcateringbedrijven entraiteursdiepartyserviceverlenen.Ofhier ruimteisvoorgerooktemeervalzalzekerindeze
markt vooralafhankelijk zijnvanhet prijsniveau invergelijking
met gerookte zalm,palingenforel.
4.6.4 Potentiëlemarktomvang
Uitgangspunt bijdebenadering vandepotentiëleomvangvan
dezedeelmarkt isdeafzetvananderegerookte produkten.Uithet
eerdergenoemdedetailhandelsonderzoek komt naarvorendatdeartikelgroep "gerooktevis"bijdeviswinkels zorgtvooreenjaaromzetvanf34.000enbijdeambulante handelvanf20.000(Niks,
1985).Dezeartikelgroep bestaat danvooraluit paling,makreel
enharing.Rekenendmet eengemiddeldeverkoopprijsvan25gulden
perkgwordt ineendoorsnee-verkooppunt dusongeveer 1.000kg
(produktgewicht)aangerookteproduktenomgezet.
Gelet opdewat gunstiger beoordeling vanhetgerookteproduktwordtuitgegaanvaneenwathogerepenetratiegraad (10procentvandevisverkooppunten)eneenaandeelvan 10procent van
deomzet perbedrijf ingerookte produkten.Dit is 100kggerookt
gewicht of250kgversemeervalperbedrijf perjaar.
Gegevendeuitgangspunten laat zichvoorde totalegespecialiseerdevisdetailhandel eenpotentiëlemarktomvang berekenen
van:250kg (levend gewicht)x200bedrijven=50tonperjaar.
Gegevensvandeomzet ingerooktevisprodukten insupermarkten,cateringbedrijven, insnackbars enviskramenvoor zoverdeze
niet totdevisdetailhandel behoren,zijnniet beschikbaar.Omdat
deafzetkansen,met nameviadelaatsgenoemdebedrijven (zie
par.4.6.3)relatief gunstigkunnenwordenbeoordeeld,wordt ook
buitendegespecialiseerde visdetailhandelnogeensgerekendmet
eenmarktomvang van50tonperjaar.
Naast eenhoeveelheid van250tontenbehoevevandehorecadeelmarkt isduseenafzetmogelijkheidvan100tonviaalledenkbareandereverkooppunten geraamd.Deberekende totalemarktomvangvan350tongerooktemeervalbedraagt 5procent vandehuidigeNederlandsemarktvoor gerookte (hoogwaardige)soortendie
isgetaxeerd op7.000ton.
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5. Potentiële exportmarkten

5.1 Buitenlandseafzetmogelijkheden inhetalgemeen
5.1.1 Binnenlandseofbuitenlandsemarkten
Demeervalkwekersdietotnutoeinstaat zijngeweesteen
consumptievisafteleverenhebbenzichvoornamelijkgeconcentreerdopdebinnenlandsemarkt.Hetisnietzondermeervanzelfsprekend datbijtoenemendeproduktieeveneensuitsluitend of
opdeeersteplaatsaandeNederlandsemarktmoetwordengedacht.
DeNederlandseconsument iszekernietbijuitstekdegenedie
bereid iseenbehoorlijkeprijs tebetalenvooreenvismaaltijd.
Vandeduurste zeevissoorten zoalstong,tarbotenoesterswordt
hetgrootstedeelgeëxporteerd.Bovendienbestaan (viavisexporteurs)vanuitNederland zeergoedeverbindingenmetdebelangrijkstemarkteninEuropaeninminderemate,daarbuiten.Vanzelfsprekend isbijdezeexporteursookveelinformatieaanwezig
overbuitenlandsemarkten.
Eenbezwaaropkortetermijnvanbuitenlandsemarktenis
wellicht,datindielandennietdepubliciteit isgeweestin
dagbladenenviadetelevisiedieinNederland voorenigevraag
heeftgezorgd.Hetgegevendatverkoopbevorderende actiesinhet
buitenlandkostbaar zijnenmoeilijk terealiseren,kaneenextra
drempelzijnvoorhetbereikenvaneenmeervalexportvanenige
omvang.
5.1.2 Huidigemarktomvang
Zowelversealsgerooktemeervalzijnslechtsinenkele
plaatsenvrijblijvend gepresenteerd (enkelehandelareninde
Bondsrepubliek,BelgiëeninRungis).Deeerstereactiesopdeze
Produktenzoudengunstig zijnmaargeëxporteerdwordtermomenteel (oktober 1985)nogniet.
5.1.3 Landenkeuze
WellichtmetuitzonderingvanhetRuhrgebied enBelgië,is
desamenwerkingmetexporteursvanvis-vooralomredenvan
distributiekostenenmarktinformatie-vooralsnogonontbeerlijk
bijhetontwikkelenvanexportmarkten.Debelangrijksteexportmarktenvoordezevisexporteurs zijndeBondsrepubliek,België,
Frankrijk,Zwitserland, ItaliëeninminderematedeVerenigde
StatenenJapan.
Het isinfeiteonmogelijk eenrealistische schattingte
makenvandeexportkansenperland.Ditgeldtnogsterkervoorde
omvangdiedeexportnaardeze landenzoukunnenkrijgen,zolang
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nietsbekend isoverdeacceptatievanhetproduktinelkland.
Tochzalinvogelvlucht eenschetswordengepresenteerd vande
importbehoefteaanhoogwaardigeverseengerooktevisproduktenin
devoornoemdelanden.Totdezesoortenzijngerekenddevissoortenmeteenprijsvanaf f8,-perkg.Dezeimportbehoeftengeven
dekadersaanvoordeexportmogelijkheden,zonderdaterduidelijkeconclusiesaanwordenverbonden.

5.2 DeDuitseBondsrepubliek
5.2.1 Bekendheidmeerval
DeEuropesemeervalisinDuitslanduiteraard bekendalsinheemsevissoort (Wels).Deze soortwordt,zoalseerderwerdopgemerkt,sindsenkele jarengekweektbijdedependance (Ahrensburg)
vanhetInstitutfUrKüstenundBinnenfischerei.
Consumptievanenigebetekenisiserniet.
DeClarias(afkomstiguitNederland)wordtopexperimentele
schaalgekweektbijeencentrale teDüsseldorf.
5.2.2 Marktvoorvisprodukten
InDuitslandwordtjaarlijkseenhoeveeleidvanca.740.000
tonvisprodukten (vangstgewicht)geconsumeerd.Meteenbevolkingsaantalvan62miljoen ishetverbruikperhoofd dusbijna12
kgperjaar(Rüdiger,1985).Dezevisconsumptieisongeveerstabiel.
Achterditgemiddeldeverbruikscijfergaanaanzienlijke
regionaleverschillenschuil.DeNoord-Duitsersetenbijnatwee
maalzoveelvisalsdemenseninBeieren.DuidelijkeconsumptiecentrazijnHamburg,Bremen,BerlijnenderegioDüsseldorf-Bonn.
Dekringvangeregeldevisconsumentenisvermoedelijkvrijklein,
enbedraagtnietmeerdanenkele tientallenprocentenvandebevolking (LEI,1984).
Eenbetrekkelijkgrootdeelvandevisproduktenwordtin
Duitsland buitenshuisgeconsumeerd (20tot30procent).Daarbij
moetzekernietuitsluitend gedachtwordenaanduurdere soorten
inIeklas-restaurants.Inveeleenvoudige restaurants (kantines,
wegrestaurants ensnelbuffetten("Imbiss")zijnbetrekkelijk
goedkopevismaaltijdenverkrijgbaar;62procentvandeDuitse
horecavestigingenheeftaltijd visophetmenu.
InDuitslandwordenvoornamelijkverwerkteproduktengeconsumeerd zoalsgefileerdeengepaneerdevis,marinadesengerookte
vis.Hetbelangvanhoogwaardige versevissoortenisverhoudingsgewijsgering.Ditgeldtinminderematevoorgerookteprodukten.
Erbestaateenomvangrijkemarktvoorgerooktezalmenpaling.
Debelangrijkstesoortenopgrondvandeaanvoerzijnkabeljauw,koolvisenroodbaars.Haringenkabeljauw zijndesoorten
diehetmeestwordeningevoerd.
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HetgrootstegedeeltevanhetDuitsevisverbruikwordtgevormddoordeverwerkteproduktenvanzeevis(marinades,conserven). Intotaalisdit+ 210.000ton.Hetverbuikvanversezeevisenzoetwatervisbedraagt respectievelijk42.000en36.000ton
(1982). InhetalgemenebeeldvandeDuitsevismarktnemenookde
gerookteprodukteneenopmerkelijk hogeplaatsin.
Deversevisproduktenmaken slechts30procentuitvande
verkochtehoeveelheden (produktgewicht);hetgrootstegedeelte
hiervanbestaatdannoguitfilet.
5.2.3 Distributie (algemeen)
DedistributievanverseenvooreendeelookgerookteproduktenwasindeDuitseBondsrepubliekvanoudsgeorganiseerdvanuitdeverwerkingsbedrijven (waaronderrokerijen)envisafslagen
aandeNoordduitsekust (Cuxhaven,BremerhavenenHamburg).In
toenemendematewordtdezestructuurdoorbroken tengevolgevan
deafbouwvandeDuitsevisserij (200mijlszonesbijIJsland en
Groenland envangstbeperkingenindeEG-wateren)endeliberalisatievandeintra-EG-handel.Hetgevolg isdatvisgrossiers in
hetDuitsebinnenland directehandelscontactenhebbenopgebouwd
metexporteurs inonderandereDenemarken,Nederland en
Frankrijk.
Eenbelangrijk aandeel indeDuitsemarktheeftdeUnileverorganisatie "Deutsche See"waartoeenkeleverwerkingsbedrijven, eenaantalregionale depots,245viswinkels en130visrestaurantsbehoren.
DeDuitsegrootwinkelorganisaties (o.a.Kaufhof,Horten,
Herti,Spar)hebbeneendeelvandevisdetailhandel naarzich
toegehaald doormiddelvanhet "winkelindewinkel"principe.De
visafdelingenvanwarenhuizenkopenhunverseviseneendeelvan
degerookteprodukteninvanlokalevisgrossiers.Gerookteprodukten (aldannietvacuumverpakt)wordenookdirect afgenomen
vandeproducent.Uiteraardworden zeerhogeeisengesteldaande
leveranciers tenaanzienvanbijvoorbeeld dedistributiemogelijkheden,deproduktieomvang endeverleendeservice.
Terbevoorradingvanrestaurants is-metname inZuidDuitsland -eenaantalgroothandelsbedrijven gevestigd datgespecialiseerd isinvis,gevogelteendelicatessenvoordehorecamarkt (vergelijkbaarmetdehandel incomestiblesin
Zwitserland).Deze specialistenbetrekkenhunvisprodukten ten
delevandegroothandelsmarktRungis inFrankrijk.
Distributie vanNederland naarDuitsland
Erbestaanvanoudsher intensievehandelscontacten tussen
Nederlandsevis-enexportbedrijvenenDuitseafnemers.Zeergoed
bekendmetdeDuitsemarktzijnbijvoorbeeld exporteursvangezoutenengerookteharing/makreel enexporteursvanoesters.Enkeleexporteursvanverseengerookteproduktenhebbeneenroute
opgebouwd diebegint inhetRuhrgebied eneindigt inMünchen.
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5.2.4 Marktomvang
Indienverseen/ofgerooktemeervaldoordeDuitseconsument
zalwordengeaccepteerd tegeneenkostendekkend prijsniveaudan
moet gedacht wordenaaneenaandeel indeDuitse importmarkt voor
hoogwaardige vissorten,met eenomvang van+ 16.000ton (tabel
5.1).
Tabel5.1 Invoervanhoogwaardige vissorten 1)inWest-Duitsland
in 1984 (hoeveelheden intonnen)
Totale invoer

InvoeruitNed.

Versevis

14.746

1.853

w.v. zoetwatervis

11.033

1.036

1.548

122

Gerooktevis
1)

Prijsperkg f8,-ofmeer.

Bron: CBS;Eurostat;LEI.
Nadere toelichting optabel5.1:
-

DeWestduitse importbehoefteaanhoogwaardige soortenwasde
afgelopen jarenbetrekkelijk stabiel.Ditgeldt ookvoorde
import vanzoetwatervis afzonderlijk. In1980werd 14.630
tonversevis (prijs f8,-ofmeer)ingevoerd en714tongerookte produkten.Deze laatste toenamekwamvoorrekening
vangerookte zalm.
Bijdeversevisisdeinvoervantongvanbelang (784ton);
palingenzalm zijnbijdezoetwatervis devoornaamstesoorten (60%vande import).Forel isopgrond vanhetprijsniveauniet indeze cijfersbegrepen.
Degemiddelde invoerprijs voordeverse (hoogwaardiged.w.z.
eenprijsvanf8,-ofmeer)visbedroeg in1984f 14,90per
kg;dezoetwatervis alleenhad eengemiddelde prijsvan
f 16,30perkg.

5.3 België
5.3.1 Bekendheid meerval
DeClariaswordt inBelgiëopzeerkleineschaalgekweekt
bijdeelektriciteitscentrale vanTilange.
InBelgiëisdeEuropesemeervalonderdezenaambekend en
zewordt ersporadischverhandeld.Daarvoor isdezevisgeïmporteerd uitOost-Europa ofOostenrijk.
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5.3.2 Markt voor visprodukten
De tienmiljoenBelgenconsumeren jaarlijksongeveer 161
min.kgvisprodukten.Hetverbruikperhoofd bedraagt dusruim
16kgperjaar.
De inBelgiëgegetenvisproduktenbestaanvooreenaanzienlijkdeeluitmosselenenoesters (tabel5.2).
Tabel5.2 Devisconsumptie inBelgië"(aanvoer+ invoer-uitvoer)
Produktgewicht intonnen
Produktgroep
Verseenbevrorenvis
Schaal-enschelpdieren
Verwerkte produkten

1976
77.500
39.900
34.400

Totaal

151.800

1980
81.500
47.600
32.200
161.300

Bron: Conseilprofessionel delaPêche.
Na 1980isdehoeveelheid visopdeBelgischemarkt nogverder toegenomen,vooralalsgevolgvandeimportstijging (met11%
sinds 1980).DeBelgischevisconsumptie steuntvoor eenbelangrijkdeelopimport.Deze invoer isruimhetdubbelevandeeigen
aanvoer.
DeBelgische consument heeft eenduidelijkevoorkeurvoor
hetverse (kwaliteits)produkt; deomvang vandemarkt voordiepvriesproduktenneemt echtertoe(SFIA, 1983).
Voordeeigenaanvoer zijnscholenkabeljauwdevoornaamste
soorten.Mosselen,kabeljauw,garnalenenharingwordenhetmeest
ingevoerd.
5.3.3 Distributie (algemeen)
DeBelgischevisdistributiewordt tendelenoguitgeoefend
doordetraditionelevishandel diegeorganiseerd isvanuitde
belangrijkstevisserijhavens Oostende enZeebrugge.Dedistributieinhetbinnenland gebeurt doorca.70visgrossiers dievoornamelijk leverenaandetraditionele viswinkels enaanhorecavestigingen.
Sindseenjaaroftienishet aandeelvandegrootwinkelbedrijven (GB,Delhaize,Macro,Sarma,LouisDelhaize/Coraen
Colquit)sterktoegenomen.Sinds 1970isdeverkoopvanvisprodukteninsupermarkten uitsluitend toegestaan inspecialeafdelingen.Doordat inmiddelseengroot aantalvandezeafdelingenis
ingericht (DelhaizeenGBbeschikken samenover200vandezeverkooppunten)isdebelangstelling voorvisproduktenverdertoegenomen.Opmerkelijk ishetgevarieerdeassortiment indezeverkooppunten,waarbijuitheemsevissoorteneenbelangrijke plaats
innemen.
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Vanzelfsprekend hebbendeinkoopcentralesvandegrootste
grootwinkelbedrijven eendeelvandegroothandelsfunctie overgenomenvandegespecialiseerde vlsgrosslers.Dezecentrales Importerenookdirect.
Eenaantalvandeeerdergenoemdebinnenlandsevisgrossiers
isgespecialiseerd indedistributievanexclusieveproduktenals
oesters enkreeften tenbehoevevandehoreca (onderanderecirca
tienbedrijvenaandevismarkt teBrussel).
DistributievanNederland naarBelgië
Eengroot aantalNederlandse exporteursonderhoudt dagelijks
handelscontactenmetdeBelgischemarkt;zowelmet visgrossiers
endevisdetailhandel alsmetdecentralesvangrootwinkelbedrijven.
Nederlandseexportbedrijven diegoed ingeschotenzijnopde
Belgischemarkt zijneigenlijkinallegeledingentevinden,met
name inkringenvandemossel-endeoesterhandel,degarnalenhandelendeexporteursvan (onbewerkte)versevisendeharinghandel.
5.3.4 Marktomvang
Indienverseen/ofgerooktemeervaldoordeBelgische consument zalwordengeaccepteerd tegeneenkostendekkend prijsniveau
danmoet gedachtwordenaaneenaandeel ineenimportvandevolgendeomvang:
Tabel 5.3 Invoervanhoogwaardige vissorten 1)inBelgië
in 1984(hoeveelheden intonnen)
Totale invoer

InvoeruitNed.

Versevis

5.689

2.851

w.v.zoetwatervis

2.488

911

628

74

Gerooktevis
1)

Prijsperkgf8,-ofmeer.

Bron: CBS;Eurostat;LEI.
Nadere toelichting op tabel5.3:
Deimport vanhoogwaardigeversevisissinds 1980toegenomen (met8procent),hetgeenvooralvoorrekeningkomtvan
(Noorse)zalm.Deinvoervanverse zalm steeg indezeperiodevan337tot 1.167 ton.
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Deimportvanzoetwatervisheeftbetrekking opzalmenpaling.Forelishierino.g.v.hetprijsniveaunietbegrepenBijdeoverigeversevisistong (1.464ton)vooralvan
belang.
Deinvoervangerookteproduktenissterk toegenomen,vooral
alsgevolgvandetoenamevoorpalingenheilbot;hetgaat
echtersteedsomvrijgeringehoeveelheden.
Degemiddeldeprijsvoordeingevoerde (hoogwaardige)verse
visbedroeg in1984f13,48.Deze invoerprijsbedroegvoor
zoetwatervis afzonderlijk f15,96.
Deinvoervanhoogwaardige (verse)vissoortenuitNederland
bestaatvooraluit tong (1.315ton),gevolgd doorpaling
(479tonin 1984).

5.4 Frankrijk
5.4.1 Bekendheid meerval
DeEuropesemeervalisinFrankrijkbekend onderdenaam
"silure".VolgensNederlandsegroothandelaren iservrijwel
geenhandelinditprodukt,althansnietopdeParijsegroothandelsmarktRungis.
5.4.2 Marktvoorvisprodukten
De 54miljoenFransenconsumeren jaarlijks20kgvisprodukten(produktgewicht)perhoofd vandebevolking.
Ongeveer tweederdevandedetailhandelsomzet bestaatuit
versevisproduktenwaaronder schelpdieren.Devisprodukten diein
Fransehuishoudenswordengeconsumeerd bestaanuit:versezeevis
heel31%,verse filet25%,zoetwatervis 5%,gedroogde/gezouten
vis4%,diepvriesprodukten19%enconserven 16%(SFIA,1983).
Debelangrijkste soortendieaangevoerdwordenzijn:tonijn,
gevangenindetropischewateren (77.000ton),koolvis (56.000
ton),wijting (29.000ton)ensardien (22.000ton).Dezehoeveelheden (uit1984)wordengedeeltelijk nogovertroffendoorde
hoeveelheid gekweekteoesters:68.000tonin1984.
Debelangrijkste soortendieingevoerdwordenzijn(in
1984): tonijn (51.000ton),kabeljauw (49.000ton)enmosselen
(43.000ton).
5.4.3 Distributie (algemeen)
Frankrijk kenteengrootaantalvisgrossiers engecombineerdegrossiers/detailhandelaren (1.100bedrijven).Dezebedrijfjes
opererenvoornamelijk indekleinere stedenindekustgebieden.
De centralegroothandelsmarktRungis isvanzeergrootbelang indeagglomeratieParijs.Deze groepbestaat (inclusiefde
importeurs)uit 170groothandelsbedrijven dievoorhetgrootste
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deeldirect leverenaandetailhandelarenenhoreca.HetIsdeze
groepbedrijvendiedeafnemerszijnvandeNederlandsevisexporteurs.Demarkt teRungisisookvaninternationalebetekenisin
dezindatDuitse,BelgischeenenkeleNederlandsegrossiersin
exclusievevissoortenhier inkopen.TeRungiszijnenkelegroothandelsbedrijvengevestigd diegespecialiseerd zijninminderbekendevisprodukten.
Tweederdevandedetailhandelsverkopen isnoginhandenvan
degespecialiseerde visdetailhandel.Frankrijk telt8.000tot
10.000vandezeverkooppuntenwaarvan60procentambulantis
(LEI-rapport5.70,1982).
Vantoenemendebetekeniswordtdedetailhandelinverse
visprodukteninsupermarkten,deinstitutionelecateringende
distributieviadiepvriescashandcarries.
DistributievanNederland naarFrankrijk
Nederlandsevisexporteurs onderhoudenvrijweldagelijkscontactmetimporteursteRungis.Hetbetreftvooralexporteursvan
versevis(tong,tarbot,kabeljauw),mosselenengarnalen.
5.4.4 Marktomvang
Indienverseen/ofgerooktemeervaldoordeFranseconsument
wordengeaccepteerd tegeneenkostendekkend prijsniveaudanmoet
gedachtwordenaaneenaandeelineenimportmarktvandevolgende
omvang:
Tabel5.4 Invoervanhoogwaardige vissorten1)inFrankrijk
in1984(hoeveelhedenintonnen)
Totaleinvoer
Versevis
w.v.zoetwatervis
Gerooktevis
1)

InvoeruitNed.

24.884

7.176

8.267

518

785

24

Prijsperkgf8,-ofmeer.

Bron: CBS;Eurostat;LEI.
Nadere toelichtingoptabel5.4:
DeFranseimportbehoefteaanhoogwaardigevissoortenisbelangrijk toegenomenindeafgelopen jaren(metruim40%
sinds 1980).Hetgrootstegedeeltevandeze toenamekomt
voorrekeningvandezalmimport (eentoenamemet4.000ton
sinds 1980).
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Degemiddelde invoerprijsvandehoogwaardigeversevisbedroeg in1984 f11,60perkg.Voordezoetwatervisafzonderlijk (65%zalm)kwamdatuitopf15,40.
Deinvoervangerookteproduktenbestaatbijnauitsluitend
uitzalm.Depalinginvoer is,zowelgerooktalsvers,niet
vanbetekenis.
DeNederlandseuitvoerbestaat inditverbandvooraluit
tong (5.000tonin 1984).

5.5 Zwitserland
5.5.1 Bekendheid vanmeerval
Meervalkomtonderdenaam "lotte"voor indeZwitserseaanvoerstatistiekvanzoetwatervis.
5.5.2 Demarktvoorvisprodukten
De6,5miljoenZwitsersconsumerenjaarlijks 65.000ton
visprodukten.Hetverbruikperhoofd perjaarbedraagtdus 10kg,
eenhoeveelheid diezeerhoogisvooreenland zonderkustlijn.
Hethogevisverbruikhangtsamenmethettraditioneleaanbodvan
visuitdemerenenmetdestimulerende invloed opdevisconsumptiediedeIeklas-restaurantsaljarenlanghebbengehad.(LEI,
InterneNota304,1985).Bovendienwordthetetenvanvisin
Zwitserland geassocieerd meteengezondewijzevanleven.De
voorkeurvoorgezondengevarieerd voedseldiedeZwitserseconsumenttochalheeftwordtnoggestimuleerd doorreclameboodschappenvangrootwinkelbedrijven enhorecaketens.
HetZwitsersevisverbruik isindeafgelopen jarentoegenomenendeverwachtingbestaatdatditnogverderzalgroeien.
De soortenwaaraandeZwitserseconsumentdevoorkeurgeeft
zijnkabeljauw,forelenzalm.Voordebinnenlandsemarktvoorzieningisvoortsdeeigenvangstvanzoetwatervisindemeren
nietonbelangrijk (+2.200ton).
5.5.3 Distributie (algemeen)
De importendedistributievanversevisproduktenwordtin
Zwitserland beheerstdoortweebelangrijke importeursenongeveer
70groot/detailhandels bedrijvenincomestiblesdiezorgenvoor
dedistributie inhetbinnenland.
Deimporthandelwordt (meteengezamenlijkmarktaandeelvan
ca. 70procent)gedomineerd doordebeideimporteursCasicen
StadelteBasel.Casiciseensoortcoöperatievanhetmerendeel
vande70handelarenincomestibles.Delaatstgenoemde bedrijven
zijngespecialiseerd invis,gevogelteenaanverwanteartikelen.
Hetzijndeenigevisspeciaalzaken inZwitserland;bovendienhebbendecomestibleszakeneengrossiersfunctie tenbehoevevande
lokalerestaurants.
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Dedetailhandel InZwitserland iseigenlijkmet geenander
landvergelijkbaar.Bijnadehelftvandeverseviswordtniet
thuisgeconsumeerd maar inrestaurantsofkantines.Behalvede
comestibleszakenisverseviseenniet onbelangrijk produkt in
specialeafdelingen inwat groterewarenhuizen ensupermarkten.
Dekwaliteit vandeverkooppunten isinZwitserland overhet
algemeen zeerhooguitoogpunt vanhetgebodenassortiment,de
presentatie eninhetbijzonderwat betreft dereclamefaciliteiten,waarovermenkanbeschikken (ingrootwinkelbedrijven).
Eensoort voortrekkersrol indedistributievanvisprodukten
speelt dehoreca-organisatie Mb'venpick,diealverschillende
nieuwe soortenenproduktenheeft geïntroduceerd.
DistributievanNederland naarZwitserland
VanuitNederland bestaat sindseenjaarofvier eentransportverbinding dieinverschillende opzichtenuitstekend iste
noemen.Nagenoegalleuitgevoerdevisdiebestemd isvoorZwitserlandwordtgetransporteerd dooréénbedrijf.Het sterkepunt
ismetnamedatdevistijdenshetweekeinde inNederland
(Apeldoorn)wordtverzameld engegroepeerd.Hiermeewordthet
mogelijkdat indeloopvanmaandag ofuiterlijk dinsdagdefinaleafnemers inZwitserland wordenbereikt.
Bedrijven inNederland diewekelijksofdagelijkscontact
onderhoudenmet deZwitsersemarkt (voornamelijkmet debeide
importeurs teBasel)zijndeexporteursvanplatvis enplatvisfilet.
5.5.4 Marktomvang
Indienverseen/of gerooktemeervaldoordeZwitserse consumentwordt geaccepteerd tegeneenkostendekkend prijsniveaudan
moet gedachtwordenaaneenaandeelindeimportmarkt vandevolgende omvang:
Tabel5.5 Invoervanhoogwaardigevissoorten 1)inZwitserland
in1983 (hoeveelheden intonnen)
Produktgroep

Totale invoer

InvoeruitNed.

Versevis

8.459

1.009

w.v.zoetwatervis

6.162

412

547

11

Gerooktevis
1)

Prijsperkg f8,-ofmeer.

Bron: CBS;Eurostat;LEI.
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Nadere toelichting op tabel5.5:
Deuitvoervanhoogwaardige versevisvanuitNederland naar
Zwitserland groeit; in 1980werd 770tonuitgevoerd.
De ingevoerde zoetwatervis bestaatvoor eenbelangrijkdeel
uit forel (1890ton)enzalm (1.520ton).Degerooktevis
bestaat hoofdzakelijkuit zalm (351ton).Dezehoeveelheden
hebbenbetrekking op1983.
Degemiddeldeprijs perkgvoordeingevoerdeversevisbedroeg in1983 f12,47;voor zoetwatervis afzonderlijkkwam
deze prijsuitopf12,57perkg.
Tongwasmet bijna500tondebelangrijkste (hoogwaardige)
vissoort die in1983uitNederland naarZwitserlandwerd
geëxporteerd.

5.6 Italie
5.6.1 Bestaandemarktvoormeerval
De inItaliegekweekte catfish (m.n.Ictalurusmelas)is
bekend onderdeletterlijkevertaling "pescigatto".Jaarlijks
wordenhiervan enkelehonderden tonnenverhandeld.Bovendienmoet
zo'n 1.000tonwordenuitgezet,gevangen engeconsumeerd door
hengelaars.
5.6.2 Marktvoorvisprodukten
De Italiaansebevolking (ca.58min.)consumeert jaarlijks
perhoofd ongeveer 12,5kgvisprodukten,waarvanbijnadehelft
moetworden ingevoerd.
Dezevisconsumptievertoont eengroeiende tendens.
Erbestaangroteregionaleverschillen: InhetNoordenwordennaarverhouding aanzienlijkmeerduurderevissoorten geconsumeerd daninhet Zuidenvanhet land.
Debelangrijkstesoortendiewordenaangevoerd zijn:ansjovisensardinesdieongeveer 30procent uitmakenvandetotale
Italiaanseaanvoer.Voorts isinktvisvanbelang.
Debelangrijkste soortendieworden ingevoerd zijntonijnen
inktvis.
5.6.3 Distributie (algemeen)
Dehandel inverseenbeperkthoudbare visprodukten isgeorganiseerd rond decentralemarkten indegroteenmiddelgrote
steden.Deze centralemarkten fungerenalsgroot-enalsdetailhandelsraarkt.
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Distributie vanNederland naarItalie
TussenNederlandse exporteursvanvisenItaliaanse centrale
marktenbestaan intensievehandelscontacten.Metnamescholfilet
entongwordt opgrote schaalgeëxporteerd naarItalië.
Insamenhangmethet frequentehandelsverkeer zijnookde
transportverbindingen goed georganiseerd.Voorverseprodukten
rijdt behalvehet "wegtransport"wekelijks eenspeciale trein
tussenIJmuiden enItalië.
5.6.4 Marktomvang
Indienverseen/ofgerooktemeervaldoordeItaliaanseconsumentwordengeaccepteerd tegeneenkostendekkend prijsniveau
danmoetwordengedacht aaneenaandeelineenimportmarkt vande
volgende omvang:
Tabel5.6 Invoervanhoogwaardige vissoorten 1)inItalië
in 1984 (hoeveelheden in tonnen)
Produktgroep
Versevis
w.v. zoetwatervis
Gerooktevis
1)

Totale invoer

InvoeruitNed.

16.840

4.338

3.621

469

471

24

Prijs perkg f8,-ofmeer.

Bron: CBS;Eurostat;LEI.
Nadere toelichting op tabel5.6:
-

Deinvoervanversehoogwaardige visissinds 1980belangrijk (met30%)toegenomen.
Deingevoerde zoetwatervisbestaat grotendeels (70%)uit
paling,overigensvoor eengrootgedeeltepootaal;deingevoerde gerooktevisbestaat bijnauitsluitend uit zalm.
Degemiddelde prijsvandegeïmporteerde versehoogwaardige
visbedroeg in1984f11,50perkg;voor zoetwatervisafzonderlijkkwam deze prijsuit opf10,16.
DeuitvoeruitNederland bestond grotendeels (2.940ton)uit
tong;voortswerd in1984 445tonpalingvanuitNederland
geëxporteerd.

Devolgende tabelgeefteenindrukvandeproduktie enconsumptie vanenkele zoetwatersoorten.
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Tabel5.7 Produktieenconsumptievanenkele zoetwatervissoorten (1979),hoeveelhedenintonnen
Vissoort
Forel
Paling
Catfish
Karper

Produktie

Import

Export

20.000,
4.200
1.200

100

4.700

3.300

500

1.500

700
-

-

Consumptie
15.400
6.800
1.200
2.000

Bron: Italiaanslandbouw-technischeneconomischinstituut.

5.7 Overigelanden
Inhetvoorgaandeisnietapartaandachtgeschonkenaan
Groot-Brittanniealsexportmarktvoorvis.Uitvoervanmeerval
naarditlandkomtnietdirectinaanmerking.Devisconsumptieis
hiersterktoegespitstopdetraditionele soortenalskabeljauw,
schelvis,schol.ErbestaandanookvanuitNederland geengeregeldeexportverbindingenvoorhoogwaardigevissoortennaarhet
VerenigdKoninkrijk.
IndieninderdaadbevestigdkanwordendatdeAmerikaanse
catfisheengeheelanderprodukt isdandeClariasdanisheteen
logischeconclusiedaterafzetkansenvoordeClariaszoudenkunnenzijnindeVerenigdeStaten.Eeninditopzichtbelangrijk
kenmerkvandeAmerikaansemarkt isdatzedoordehandelals
aanzienlijkdynamischerwordtbeschouwd dandestatische,door
traditionele consumptiepatronen bepaaldeEuropesemarkt.In1984
werdaanhoogwaardigeversevis650ton (vooraltong)vanuit
Nederland naardeV.S.geëxporteerd.Vandezoetwaterviswas
hierbijsnoekbaars (43ton)hetbelangrijkste.
Deomvangrijkemarktvoorvisprodukten inJapanstaat sinds
enkelejarenindebelangstellingvanNederlandsevisexporteurs,
inhetbijzondervanwegedevoorsommigeProduktenzeerhoge
marktprijzen.In1984werd eenhoeveelheid van25.000tonvis
naarditlanduitgevoerd,waarbijharingenhorsmakreeldebelangrijkstesoortenwaren.

50

6. Conclusies

Deconclusies indithoofdstuk zijnsamengevatalssterke/
zwakkepuntenvandemeerval(kwekerij)endekansenenbedreigingendieerzijnindeproduktie-endemarktomgeving.

6.1 DeAfrikaansemeervalalsconsumptievis
Doordegenendiemetmeervalhebbengewerktwordthetproduktoverhetalgemeengunstigbeoordeeld.
Sterkepuntenzijn:
degeschiktheid vanmeerval zowelvoordevers-marktals
voorgerookteprodukten;
desmaakendegeur.Meervalheeftgeenuitgesprokenvisgeur;
degoedeconsistentievanhetvisvlees;
voorsommigemarktsegmenten isvanbetekenisdateenmeerval
(uithetwater)ongeveereendaglevendhoudbaaris;
meervalkanhethele jaardoorwordengeproduceerd engeleverd;
oplangetermijnkanvanbelang zijndatreedsmachinale
fileerlijnenzijnontwikkeld;
demeervalgroeit ineenomgevingdievrijisofkanzijn
vanuitoogpuntvanvolksgezondheid schadelijkestoffen;
deproduktievanmeervalzouweinig risico's lopenwatbetrefthetvoorkomenvanvisziektes.
Zwakkepuntenzijn:
hetbetrekkelijkkleineformaat,althansvaneendeelvande
vissendiemedio1985afgeleverdwerden;
hetlageuitsnijrendement;
meervaliseenonbekendevisenindevers-handelenbovendieneenonbekend produktdatmoeilijkvergelijkbaar ismet
bijdeNederlandseconsumentbekendesoorten.Indezezinis
hetuiterlijkvandemeervaleenzwakpunt;
verschillende eigenschappenvandemeervalalsconsumptievis
zijnnogonvoldoende (algemeen)bekend zowelbinnenalsbuitende"meervalsector".

6.2 Marktaspectenvandemeervalkwekerij
Sterkepunten:
decommerciëleervaringen/ofkennis ("het boerenoog")van
de-bio-industriedieaanwezig isbijeendeelvandemeervalkwekers;
meervalkwekerjwordtvooreenbelangrijk deeluitgeoefend in
combinatiemetanderebedrijfsactiviteiten.
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Zwakke punten:
insommigegevallenhetgemisaaninformatieoverencontactenmetdewereld vandevishandel;
hetontbrekenvansluitende controle opdekwaliteit (smaakafwijking)vandeafgeleverdevis;
het (nog)nietuitgebalanceerdekweeksysteem.
Bedreiging:
dekansopongecontroleerde produktieuitbreiding doortoetredingvannieuwe bedrijven;
dekansopmarktverstoringen doordat afzetmoeilijkhedenaanvankelijkkunnenwordenversluierd doordemeervallanger
door temesten.

6.3 Concurrentievanandere produkten (m.n.catfish enClarias
uitandere landen)
Kansen:
deonregelmatigheden indeaanvoervanzeevisendemogelijkeprijsstijgingenalsgevolgvanvangstreguleringen;
hethuidigemondiale tekortaanconsumptiepaling heeftmogelijkeengunstig effect opdeafzetvankweekvis zoals
meerval.
Bedreigingen:
deverwerkingsmogelijkheden vancatfishprodukten,bijvoorbeelduit ItaliëendeVerenigde Staten, zijnonvoldoende
bekend.Catfishprodukten zijnnietvergelekenmet produkten
vandeAfrikaansemeerval.Geletopdehuidigemarktprijzen
vancatfishkanditprodukt eenbedreiging zijnvooreen
eenmaalontwikkeldemarktvoorproduktenvandeClarias;
ditgeldtniet zozeervoordeversevis;
verderegroeivandeproduktievananderegekweektevissoortenmetnamevanzalm, forelenpalingzaldeafzetkansen
voorproduktenvanClariaswaarschijnlijk negatiefbeïnvloeden.
het isnietdenkbeeldig datoplangere termijn bijvoorbeeld
inZuideuropese landen,inhalfjaarlijkse, semi-extensieve
kweeksystemen,Clariaskanwordengekweekt tegeneenlagere
kostprijsdaninNederland.

6.4 Markt enmarktontwikkeling
Kansen:
deafzetkansenvoormeervalprodukten liggen,alsgedacht
wordt binneneen termijnvanenkele jaren,ineersteinstantiebinnendemarkt voorhoogwaardige verseengerookteproduktenvandezelfde prijsklasse.Deomvang vandezemarkt
kanvoorNederland wordengetaxeerd opbijna 10.000tonper
jaar,waarvanbijna70%ingerooktevorm (vooralpaling).
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-

-

De totale importbehoefteaandezehoogwaardige vissoorten
vaneenaantalEuropeselanden (West-Duitsland,België,
Frankrijk,Zwitserland, Italië)bedraagtongeveer 75.000
ton.Hiervanmakendegerookte produktenslechts5,5%uit.
DeNederlandse visexportvoorziet indeze totaleimportbehoeftemeteenhoeveelheid van+ 17.500ton,waarvan 10.000
tonuit tongbestaat;
deafzetkansenvoorduurderevissoortenzijninNederland
kleininverhouding totlandenalsBelgiëenFrankrijken
Zwitserland.Hetvisverbruikperhoofd isinNederland niet
bijzonderhoogenbovendien isonslandeen"goedkoopte"eilandmetbetrekking totdedistributievanvisprodukten.
Er isvoorhetbinnenland globaaleenpotentiëlemarktomvang
van500tongeraamd (versengerookte).Daarvoor iseenruimereacceptatiedoordeconsumenteenvoorwaarde;bovendien
zalgezorgd dienentewordenvoorvoldoende produkt-bekendheid;
erzijnexportkansenvoordeinNederland gekweektemeerval
opgrondvandeproduktkenmerkenendeconsumptievanhoog
waardigevissoorten inenkeleomringende landen.Dezekansen
moetenechternogwelwordengerealiseerd enerzijnmomenteelnoggeenaanwijzingendatditmetzekerheid zalslagen;
datgeldtoverigensvoorelknieuwprodukt;
debeschikbare informatieoverdepotentiële exportmarkten
laatniet toeomeenaandeelvoormeervalterameninde
importbehoefteaanhoogwaardige vissoortenvoordebetreffendelanden.Erisvolstaanmethetgevenvan informatie
(inhoofdstuk 4en5)betreffendedemarktstructuurende
distributiekanalenvoorvisinenkelepotentiëleafzetmarkten;
debinnen-enbuitenlandsemarktsegmenten zijnrelatiefgemakkelijk toegankelijk viaNederlandsevisgroothandelaren en
-importeurs.

Bedreigingen:
erisnogzeerweinigbekend overdekansopacceptatievan
hetprodukt indediversemarktendiemogelijk inaanmerking
komen.Deafzetverwachtingenzijninfeitegebaseerd opde
vrijgunstige resultaten indeNederlandsehorecamarktdie
vanbeperkteomvang is.Omdezeredenishetnunietmogelijkom teconcluderenwelkevandebeschreven (buitenlandse)deelmarktenheteerstinaanmerkingkomen.

6.5 Slotconclusie
Momenteel (mediooktober 1985)kanhettotalegeplandeproduktieniveauvandereedsgestarteofstartende ondernemersvoorzichtigwordengeschat op1.000 ton.Waarschijnlijkzalhiervan
binnendegestelde termijnvanenkele jarenslechtseengedeelte
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(wellicht enigehonderden tonnen)wordengerealiseerd, o.a.als
gevolgvandeaanloopmoeilijkhedendiebeginnendekwekersondervinden.Wanneerditproduktieniveauwordt geprojecteerd opde
(inter-)nationale visafzetverhoudingen kanwordengeconcludeerd
dat dezehoeveelheid vooreennieuwprodukt reedsvanwezenlijke
betekenisis.
Aanhetnunogopzettenvannieuwemeervalkwekerijen opcommerciëlebasiszijndaaromrisico'sverbonden.Ditgeldt zolang
demeervalproduktenniet opgrotere schaalzijngeaccepteerd door
deconsument,tegeneenkostendekkende prijsvoordekweker.
Waarschijnlijk kandeacceptatievanmeervalworden bevorderd
dooreenpassendmarketingbeleid. Ookinditopzicht zijnernog
onvoldoendeaanwijzingen omsucces tekunnengaranderen.
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7. Aanbevelingen

7.1 Marktgerichteproduktie
Voorhetslagenvaneenmeervalkwekerijiseenmarktgerichte
bedrijfsopvattingvangrootbelang.Oriëntatieopdeafzetdient
hetuitgangspunt tezijnvoorhetnemenvanbeslissingenoverde
produktieomvang,groottevandeaf televerenvis,leveringsschema e.d.
Enkelevoorbeelden:
Hetafleverenvandelevendevisisvoor sommigeafnemers
gunstigvanwegedehoudbaarheid.Vooranderemarktkanalen,
dienormaalwerkenmetdegestripte,opgeijsdevisisde
levendeviswaarschijnlijknietzogemakkelijk teverwerken.
Degeschiktheid vandeafgeleverdemeervalvoordeversmarktdanwelvoorderokerijkanvooreendeelgestuurd
wordenmethettypevisvoer.Methetoogopdeoptimale
smaakvanheteindproduktverdienthetaanbevelingdatal
bijhetkwekenrekeningwordtgehoudenmetdebestemming
zodatookvoerleveranciershieropinkunnenspelen.

7.2 Verbredingvanproduktkennis
Naarmatedemeervalproduktietoeneemt endeconsumenthet
produktopgrotereschaalaccepteert ishetwenselijk datalle
denkbareverwerkingswijzen (onderandererookprocédé's)vande
Clariasgrondigwordenonderzocht.Dankunnenmeer doelgroepen
wordenbereikt.Metnameoverdeeffectenvanhetdiepvriezenen
detechnologischekenmerkenvandiepvriesproduktenvandeClarias
isonvoldoendebekendevenalsoverdehoudbaarheid vandegerookteengefileerdevis.Hierbijhoortinfeiteookeenonderzoek
naardeacceptatievandeverschillendemeervalproduktendoor
handelenconsument.

7.3 Kwaliteitsbeheersing metbetrekking totsmaakafwijkingen
Hetverdientaanbevelingdatdemeervalkwekers tijdigen
liefstgezamenlijkmaatregelentreffentegensmaakafwijkingen
(grondsmaak of"off-flavour")diekunnenontstaan,metnamebij
meervalgekweekt inrecirculatie-systemen.Het iseengemeenschappelijke aangelegenheid vanallekwekersomdatdeconsument
nietkanwaarnemenwatdeherkomst isgeweestvanhetprodukt.
VandecatfishindustrieindeVerenigdeStatenisbekenddatdaar
uitvoerigecontroleprocedureswordentoegepast inverbandmet
"off-flavour".Vanelkeoogstwordt 2wekenvantevoreneen
monstervoorgelegd aaneengetraind smaakpanel (Huner,1985).
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7.4 Verdereuitbreidingvandesector
Adspirant-meervalkwekersofanderegelnteresserdendieerop
rekenendatereenmarktopenligtvoorditprodukt zullenhun
meningbeterkunnenherzien.Zoalsalindeslotconclusies (6.5)
werd uitgedruktzijnmomenteelrisico'sverbondenaanhetopzettenvannieuwemeervalkwekerijen omdateengoedeafzetnietzeker
is.Menzoukunnenwachten totgebleken isdateenproduktievan
enigehonderden tonnengeenonoplosbareafzetproblemengeeft.Intussenkanmenzicheventueel toeleggenophetkwekenopexperimentele schaal,wellichtookvananderezoetwatervissoorten dan
meerval.
7.5 Vergelijkend technologisch onderzoek
Inverbandmetverdere investeringenindekwekerijvan
Clariasindenabije toekomstzoukunnenwordenoverwogenversneldkennis teverkrijgenvanverschillendecatfishprodukten.
Metnamedesensorischeeigenschappenendegeschiktheid voor
verdereverwerkingvandezeproduktenkunnenwordenonderzocht
doorvergelijkend technologisch onderzoek.Ditonderzoek zoubij
voorkeurmoetenwordenuitgevoerd innauwesamenwerkingmeteen
handelsbedrijf.Desoortendiedaniniedergevalonderzocht
zoudenmoetenwordenzijnchannelcatfish (Ictaluruspunctatusen
Ictaluru8melas,)respectievelijkafkomstiguitdeVernigdeStatenenuitItalië.
7.6 Samenwerkingmetdevisgroothandel
Opvoorhandwordtaanbevolendat,mogelijkmet uitzondering
vandebinnenlandsemarkt,hetRuhrgebiedenBelgië,zoveelmogelijkgebruikwordtgemaaktvandefaciliteitenendemarktinformatievandevisgroothandel.Persoonlijkeverkoopbevordering die
indevishandelergbelangrijk is,kanbeterwordenbehartigd
doorpersonendiebekend zijnmetdemarkt.Ookmetbetrekking
totdebetalingsafwikkelingen endefysiekedistributie zijner
voordelen;promptelevering,juistelevertijd, transportkwaliteit
zijnvoordegevestigdevishandelroutinezaken.
7.7 Gecoördineerde marktontwikkeling
Hetgaatbijdemeervalomdeintroductievannieuweprodukten.Hetzaldanookveelinspanning enfinanciëlemiddelenvragenomeenmarktvoordeCiariasprodukten teontwikkelen,waarbij
succeszekernietgegarandeerdis.
Methetoogopeengecoördineerdemarktontwikkeling kunnen
inditverband devolgende suggesties inoverwegingwordengegeven:
instellingvaneen "loket" (d.w.z.eenadresofeentelefoonnummer)vooralledenkbare informatieoverhetprodukt
meerval.Tedenkenvaltaaninformatieoverdeverhandeling
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enverwerking vanmeerval,nuttige adressen,receptuur,
mogelijk zelfsadressenwaardeconsumptievis verkrijgbaar
is,eninformatievoordepers;
inonderling overleg afsprekenwelke thema's (inditgeval
de sterkepuntenvandemeervalalsconsumptievis)zullen
wordengebruikt indemarketingsfeerenbijde communicatie
met depers.Ditalles innauwe samenhangmethethiervoor
genoemde "informatieloket";
teneindedevoorallebetrokkenen ongewenstemarktspeculaties tebeperken, zouhetzinvol zijndatwerkelijke produktieende teverwachtenproduktievanallebedrijvengezamenlijk,centraalwordengeregistreerd opeenwijzedievoor
debedrijvenacceptabelis;
erisgeenaanleidingnu (september 1985)grootschalige acties teorganiseren terbevordering vandeafzetvanmeerval
omdathet produktievolumenog tegering is.Er zalsteeds
gedachtmoetenwordenaaneengefaseerde verkoopbevordering
dieinovereenstemming ismetdeproduktietoename.Hetverdient sterkaanbeveling datbijhetplannenvandepromotionactiviteitensteedsnauwwordt samengewerktmetde
(groot)handel.
waarallereerst aanmoetwordengedacht,ishetgevenvan
produktinformatieaandegroot-, tussen-enkleinhandel,
doormiddelvanbrochures,recepten,artikelen indevakpers
e.d..Bijvoorkeur zalpermarktsegment (m.n.ookvoorexport)de inhoud vandeinformatiedienen tewordenaangepast
aande (nationale)wensen.Vanbelang isinditverband ook
welkenaammenaanhet produkt geeft.
het testenenbewerkenvaneenaantalbuitenlandsemarkten
ineenvroeg stadium d.w.z.voordat deproduktieuitstijgt
boveneenniveauvanenkele tientallen tonnenper jaar.Het
islogischdatookmetbetrekking totbuitenlandsemarkten
het eerstwordt gedacht aandehorecamarkt.Dit zoubetekenendat inelkgevaldegrossiers tenbehoevevandehoreca
eenonmisbare schakel zijneninsommige landenookgroot
handels-cash&carry-bedrijven.
Het stimulerenvan "free-publicity".Debelangrijkstedoelgroepenblijvenvoorlopig vermoedelijk debezoekersvan
eersteklas-restaurantsinenkele landen.Deze groepenzijn
moeilijk bereikbaarviagerichtemediareklame.Omdezereden
zijncommunicatie via "free-publicity"-dusviapersberichtenenartikelen-endepersoonlijke verkoopdoorde
handeldebelangrijkste (betaalbare)instrumenten terbevorderingvandeafzet.
Bijeensuccesvolleverdere ontwikkeling kanzekerookwordengedacht aaneencentraalopgezetteverwater-unit (doorstroomsysteem).Ditheeft voordelenuitoogpunt vankwaliteitsbewaking,voorraadvorming ("nat pakhuis")enhetkan
eenaanzet zijnvooreengecoördineerde afzet, speciaalnaar
het buitenland.
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Bijlagen

Bijlage 1. Afbeeldingenvanclarias,catfishensilurus

Clarhs lazera,
(a) general shape,

(b) bead from abore

FORKED
TAIL

ROUNDED ANAL FIN

Channel Catfish

Europesemeerval (Silurusglanis)
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Bijlage 2.Geografischeverspreidingvandecatfish cultuur indeUSA

Statengenummerd naarhoogtevandeproduktieomvang
in 1979 (Lee, 1981).
1.Mississippi
2.Arkansas
3.Alabama
totaal

33360ton
10400ton
9450ton
± 75000ton
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Bijlage 3.GeografischeverspreidingvandeviskweekinItalië

TmtM
Cflali -Aitfudle.
Oiatt. Spigole41

Trote•forel
Anguille~paling
Fescegatto" catfish
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Bijlage 4 Assortimentsspreiding inde visdetailhandel

Tabel 1 Assortlnentsspreldlng vlswinkels
Vissoort

Haring
Versevis
Gebakkenvis
Gerooktevis
Garnalen
Schelp-enschaaldieren
Visconserven
Diepvries
Visschotels
Snacks
Bij-produkten

bedrijven in
procenten
v.h. totaal

95%
94
91
98
95
77
77
60
59
37
63

gem.omzetper
bedrijf in
guldens
f 83.000
95.000
109.000
34.000
23.000
17.000
16.000
15.000
12.000
19.000
17.000

Tabel 2 Assortimentsspreiding ambulante handel
Vissoort

Haring
Versevis
Gebakkenvis
Gerooktevis
Garnalen
Schelp-en schaaldieren
Visconserven
Diepvries
Visschotels
Snacks
Bij-produkten

bedrijvenin
procenten
v.h. totaal

98%
69
84
92
77
55
31
21
25
28
24

gem.omzet per
bedrijf in
guldens
f 74.000
75.000
64.000
20.000
14.000
16.000
6.000
18.000
6.000
28.000
9.000

Bron: LEI,Vismagazine januari1985.
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