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een kweker in Ierland die 60 eurocent krijgt
al te duur is… We zijn nu aan het kijken of de
machine goedkoper kan. Als we de arbeidsintensieve delen in Chili laten maken, kan de
prijs omlaag en is de kans groot dat je kunt
gaan exporteren naar Ierland vanuit Chili.”

‘Ik kan het ondernemen
niet laten’
Op naar China
Bakker heeft in al die jaren nog nooit
gebruikgemaakt van handelsmissies of
matchmaking. Toch komt hij waar hij wil
zijn. Vier jaar geleden kreeg hij een tip dat er
in China in de regio Dalian interesse was in
de mechanisatie van de schelpdiervangst en
dan voor de Manila Clam in het bijzonder.
Bakker liet er geen gras over groeien en
stapte direct op het vliegtuig. “Als je over
vangst- en kweekmethoden praat, dan snap
je elkaar ook al spreek je allebei een andere
taal.” Tussen 2006 en 2010 is Bakker 35 keer
op en neer naar China geweest. Die inspanning heeft geresulteerd in een joint venture,
en met behulp van de OP-Zuid-subsidieregeling (van de drie zuidelijke provincies en een
aantal grote steden in die provincies, gesteun
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling EFRO, red.) heeft Bakker samen
met zijn partners een goedlopend bedrijf
opgezet.
Daarvoor moest Bakker opnieuw het wiel
uitvinden, want hoe kreeg hij in China die

schelpdieren van de zandbodem af zonder
dat de schelpdiertjes vol met zand kwamen te
zitten en doodgingen? Om een lang verhaal
kort te maken: een geluidssignaal zorgt
ervoor dat de schelpdieren denken dat er
gevaar dreigt en daarom hun schelp op slot
gooien, dan komt de schuiver langs die ze
van de grond opveegt. Ze komen direct in
stromend water terecht, waarna ze hun
schelpjes weer openen. Bakker: “Onze boot
die daar in eerste instantie in de vaart is
gekomen, heeft een vangstcapaciteit van
50 ton per dag. Een gewone visser vangt
misschien 200 kilo per dag. Waar er eerst
250 mensen aan het werk waren, doe je het
nu met één boot en acht man.”
Bakker heeft van tevoren goed gekeken of hij
met zijn schip niet een complete economie
om zeep hielp door mensen hun werk af te
pakken. Hij kwam erachter dat er een enorm
tekort aan vissers was. Bakker rekent
vervolgens hardop voor: “We hebben nu drie
schepen, het is de bedoeling dat het er
uiteindelijk tien worden. We kunnen dan
500 ton per dag vangen, de boten varen
200 dagen per jaar uit. Dus per schip kun je
10.000 ton vangen, met vijf schepen kom je
al op 50.000 ton, gelijk aan de Nederlandse
jaarproductie, en met tien op het dubbele.
De totale productie in China ligt op 4 miljoen
ton, dus het is nog steeds een schijntje, maar
dus al tweemaal de totale Nederlandse
productie per jaar.”
Naast de machines is Bakker ook nog
betrokken bij een aantal projecten waaronder de comeback van de oester. ‘Off bottom’
oesters kweken in de Oosterschelde. Nog in
de opstartfase, maar daar zullen we ongetwijfeld meer over horen. En tussen de bedrijven
door is Bakker naar Portugal verhuisd.
Gewoon omdat het hem daar tijdens een
vakantie uitstekend beviel. En nu kan het
nog, dus waarom wachten tot morgen?
Maar ook daar is hij inmiddels al voorzichtig
begonnen met ondernemen. Dit keer iets
met oesters, en een Portugese entiteit is
alvast opgezet.
Jacqueline Rogers

Eén van de zeven grote
ontwikkelingsprojecten
van het Saoedische
Agricultural Development
Fund (ADF) is het
verhogen van de
visproductie. Op verzoek
van het ministerie van
EL&I ondernamen Frans
Veenstra (IMARES)
en Kees Taal (LEI) een
factfindingmissie naar
Saoedi-Arabië om de
mogelijkheden voor het
Nederlandse bedrijfsleven
in de Saoedische visserij en
aquacultuur in kaart te
brengen. Dit artikel
beperkt zich tot het
onderdeel aquacultuur.

Kansen voor Nederlandse export van kennis en technologie

Aquacultuur in Saoedi-Arabië
De belangrijkste doelstellingen van het
visserij- en aquacultuurbeleid in SaoediArabië zijn: het bevorderen van duurzame
productiviteit van de lokale visbestanden en
de aquacultuur, om in het kader van
voedselzekerheid de continue aanvoer van
verse vis in de nabije toekomst te kunnen
garanderen. Aquacultuur wordt gezien als de
belangrijkste pijler van deze twee. Bij
uitbreiding van de Saoedische aquacultuursector zullen buitenlandse investering,
kennis en technologie een grote rol spelen.
De meest recente cijfers (uit 2007) laten het
volgende zien: de totale visproductie was
85.201 ton, waarvan een kleine 22% oftewel
18.587 ton uit aquacultuur. Ongeveer de helft
van de totale productie was afkomstig uit de
Arabische Golf, iets minder dan eenderde uit
de Rode Zee. 78% van de productie uit
aquacultuur besloeg garnalen (14.528 ton).
De enige noemenswaardige vis qua volume
was tilapia met ruim 3600 ton.
Saoedi-Arabië telde in 2007 precies 239
viskwekerijen, de meerderheid daarvan kleinschalig. Sinds 1995 is de National Prawn
Company (www.robian.com.sa), een publiekprivaat initiatief, de grootste garnalenkweker, met 220 hectare kweekvijvers en een
eigen verwerkingsbedrijf. Deze tak van
aquacultuur breidt zich snel uit, aan de Rode
Zeekust in de regio van de Jizan- en Tihamahvlakten.

De Saoedische overheid is voornemens de
aquacultuurproductie de komende vijf jaar te
vergroten naar 30.000 ton en nieuwe soorten
te introduceren, zoals barramundi en
zeekomkommer.
Ingevoerde vis en visproducten waren in
2007 goed voor ongeveer 62% van het totale
aanbod in Saoedi-Arabië. De vraag blijft het
aanbod overtreffen, omdat de bevolking
blijvend groeit en het lokale aanbod verder
onder druk komt van omgevingsfactoren en
het streven naar duurzaamheid. De totale
export bedroeg in 2007 ruim 16.500 ton, de
totale import ruim 129.500 ton.

‘Voor opschaling zoekt men
naar innovaties’
Inventarisatie
De Saoedische overheid wil meer onafhankelijk worden van de import van vis, schaal- en
schelpdieren en daartoe ontwikkeling van de
aquacultuursector stimuleren. Voordat men
overgaat tot verdere opschaling van
bestaande kwekerijen en de introductie van
nieuwe, moet de invloed op bestaande
ecosystemen worden onderzocht.
Zoals gezegd, bestaat de meerderheid van de
239 viskwekerijen uit kleinere bedrijven. Er
zijn een paar grotere garnalenkwekerijen
(productie van> 10.000 ton garnalen per jaar)

Voor opschaling zijn de viskwekerijen op
zoek naar innovaties om hun kweek te
verbeteren en kosten te verlagen. Er lopen al
besprekingen met leveranciers van recirculatiesystemen uit het buitenland, onder andere
het Nederlandse bedrijf HESY.
Aanbevelingen van de auteurs van het
rapport voor het ambtelijk overleg tussen
Nederland en Saoedi-Arabië zijn onder
andere:
•
Een Nederlands-Saoedisch proefproject
in Jeddah, inzake kennisoverdracht van
recirculatiesystemen, maar gericht op
de gehele waardeketen;
•
Het aanwijzen van het Fish Farm Centre
als innovatiecentrum ter ondersteuning
van de sector;
•
Het inrichten van de twee laboratoria in
Jeddah en Dammam als referentie
laboratoria voor voedselzekerheid
en -veiligheid.
De Saoedische overheid wil de aquacultuursector stimuleren. Het betreft zowel kweek
van zoetwatervis en zoutwatervis, schaal- en
schelpdieren ‘op land’ met een zo laag
mogelijke impact op natuur, hulpbronnen
en ecosystemen, als kweek van zoutwatervis,
schaal- en schelpdieren aan de kust. Er liggen
kansen in de gehele waardeketen voor
Nederlandse bedrijven, investeerders en
kennisinstellingen.
Hans van der Lee

Geschreven op basis van het IMARES-/
LEI-rapport ‘Visserij en aquacultuur in
het Koninkrijk van Saoedi-Arabië’ en
het rapport ‘Saudi Arabia 2012’
(onderdeel Agriculture) van de Oxford
Business Group. Het Nederlandse
rapport is van Frans Veenstra (IMARES)
en Kees Taal (LEI), LEI Memorandum
VR11-012, februari 2012. Het onderzoek
is uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van EL&I. Meer informatie
over het tweede rapport:
www.oxfordbusinessgroup.com.
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met eigen verwerking. Omdat deze bedrijven
exporteren naar de Verenigde Staten en
Japan, voldoet hun verwerking aan de (inter)
nationale normen.

Wim Bakker, eigenaar van Machine-fabriek
W. Bakker V.O.F.

