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Alwyn Kruger en zijn kinderen. (Foto: M. van der Meer)

Luctor et emergo het verhaal van tilapia pootviskwekerij ‘Aquacultura e
Agricultura’, Mozambique
Door Peter G.M. van der Heijden, Wageningen Centre for Development Innovation, WUR.
Foto’s: Alwyn Kruger, tenzij anders vermeld.

In de Mozambikaanse havenstad Beira bouwde Alwyn Kruger
sedert 2015 geleidelijk aan een tilapia pootviskwekerij in zijn
achtertuin . In maart van dit jaar blies cycloon Idai veel van de
gebouwen in de stad en wijde omgeving aan flarden, en Kruger
verloor al zijn vis. Dankzij giften van Til-Aqua International en een
Mozambikaanse overheidsorganisatie ziet de toekomst voor deze
kwekerij er nu weer goed uit.
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34e jaargang

Bassins met teeltdieren en pootvis, situatie voor de cycloon.

Trechters waarin de eieren uitkomen, situatie voor de cycloon.
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Bassins vlak na de cycloon.

De Mozambikaanse havenstad Beira biedt een
Zuid Afrikaanse immigrant niet veel gelegenheid om met zijn kinderen interessante of leuke
dingen te doen. Uit de wens om iets met zijn
kinderen te ondernemen ontstond bij Alwyn
Kruger, van beroep slager, het idee om samen
met zijn zoon een aquaponics systeem op te
zetten. In rijstvelden buiten de stad werden 14
Mozambique tilapia’s gevangen en in de achtertuin in plastic tanks van 1 kuub gehouden.
Van half doorgesneden plastic tanks werden
bakken voor de groenten gemaakt. De groenten
deden het goed en door de vraag naar verse
groenten van vrienden en kennissen begon de
hobby door verkoop van sla, kruiden, tomaten
en komkommers ook geld op te brengen. Zoals
het tilapia betaamd begonnen deze vissen zich
in de tanks voort te planten.
Van hobby naar professionele
pootviskwekerij
Na veel zelfstudie op internet en met trial en
error werd in 2015 een kleine tilapia pootvis-
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Een achtertuin aquaponics
systeem groeide tot een
serieuze pootviskwekerij

kwekerij opgezet. Eind 2016 konden de eerste
pootvisjes worden verkocht. In 2017 en 2018
werden contracten met de Provinciale overheid
voor levering van ruim 500,000 pootvisjes per
jaar afgesloten. Met deze visjes ondersteunde
de overheid boeren in de provincie Sofala bij
het starten van visteelt. Wat begon als een
achtertuin hobby aquaponics systeem, was in
2018 uitgegroeid tot een serieuze pootviskwekerij, geregistreerd onder de naam ‘Aquacultura e Agricultura’. De kwekerij bestond uit
twee recirculatiesystemen met elk tientallen
plastic tanks van 1 kubieke meter waarin de

Het broedhuis vlak na de cycloon.
voortplanting plaatsvindt en waarin larfjes tot
pootvisjes worden opgekweekt. Het (ondergedompeld) filtermateriaal bestaat uit grind en
houtskool. In het grind van de filters werden
diverse groenten geteeld. Alwyn ging ook zelf
voer voor zijn vissen produceren op basis van
lokale ingrediënten plus een geïmporteerde
pre-mix. Alle investeringen werden betaald met
eigen middelen. In 2018 lag de productiecapaciteit op 120.000 larfjes/maand met de ambitie
om in enkele jaren tot 500.000 stuks/maand te
groeien. Maar Kruger realiseerde zich ook dat
hij met de uit het wild gevangen Mozambique
tilapia (Oreochromis mossambicus) niet de
beste teeltdieren in huis had als basis voor een
productieve visteelt. Omdat hij ook niet gelukkig was met gebruik van methyl-testosteron om
alle larfjes tot mannetjes om te turnen werd
contact gelegd met Til-Aqua International in
Nederland. Afspraken werden gemaakt voor de
levering van visjes die de nieuwe ouderdieren
voor zijn kwekerij zouden worden en die zonder
gebruik van extra hormonen voor bijna 100%
mannelijke nakomelingen zouden gaan zorgen.

De mens wikt, Idai beschikt
Op 14 maart 2019 werd Beira getroffen door de
cycloon Idai. Bomen werden omvergeblazen,
90% van daken en gebouwen vernield, de stad
zat dagen zonder stroom en schoon drinkwater
en in de stad en wijde omgeving kwamen honderden mensen om. Ook de kwekerij van Kruger
werd zwaar beschadigd. Zie in het kader hoe
Alwyn Kruger die nacht zelf beschrijft. Door
de stroomonderbreking en water in de dieselgenerator was beluchting en doorstroming
onmogelijk, en de ten dode opgeschreven teelt-

Na de storm werden
ten dode opgeschreven
teeltdieren aan de
hongerende bevolking
gegeven
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De nacht dat de
cycloon toesloeg
Door Alwyn Kruger
“….. The power went off at around 20:00 due to trees that fell over and broke the
cables (we only saw that the following morning). For about an hour we struggled
to get the generator working properly (We found out two weeks later that it got
water into one of the filters). Around 21:00 the whole family; myself, my wife and
three children, were trying to collapse the roof over the incubators onto the ground
as the corrugated iron sheets were coming loose and I was scared it would collapse
on top of the incubators and damage it. It was very dangerous. After the generator
cut out for the fifth time while we were trying to hold onto a roof in a 120km/hour
wind and pouring rain, with corrugated iron sheets flying everywhere, I decided
to let go and let be. We were without electricity; without running, oxygenated
water keeping the fish alive.
During the next couple of hours, all we could do was huddle together in the candlelit living room; 5 people, 2 dogs, 1 cat, and a tortoise, listening to the aggression and
the power of the storm outside; 240 km/hour wind; feeling the earth move when
more trees fell over; hearing the shearing of roof material blown off and hitting
structures; glass shattering all around us from our neighbours’ houses. Around
midnight everything became quiet; the wind settled down to gusts, and it stopped
raining. For about an hour my family could get a bit of sleep. We realized it was the
eye of the storm moving over Beira. The terrifying part: we were in for another 5
hours of storm-fury.
The wind came from the other side, ripping everything away that was loosened
during the first part of her passage over us. It felt ten times worse; as someone
described – two huge animals fighting, frightening, killing and destroying everything around them.
As she settled down during the next couple of hours, we managed to fall into an
exhausted sleep until about 6 o’clock on the 15th. Daylight brought despair; complete devastation. For two and a half years the sound of running water permeated
the air in our backyard. Now everything was deadly quiet. The neighbours’ roofs
were everywhere in our yard, including roof tiles in the fish tanks. The roofs over
the incubators and the food machines were gone. The sump tanks collapsed due
to water pressing in from the outside. A lot of the tanks were damaged by flying
debris. The incubator system was destroyed. The eggs were dead. The fry were
dead. The other fish were either dead or dying. ..”
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Het opruimen van ravage vlak nadat de cycloon gepasseerd was.

De straat waarin de familie Kruger woont, vlak na de cycloon.
dieren werden als voedsel aan de hongerende
bevolking gegeven.
Herstart
In de weken en maanden na de storm werd geleidelijk de schade in de stad en in de achtertuin
van de Krugers hersteld. Het herstel van huis en

kwekerij vergde de laatste financiële reserves
van de familie. De aankoop van nieuwe teeltdieren en transport van Nederland naar Beira
was onmogelijk geworden. Geraakt door zoveel
tegenslag besloten de eigenaren van Til-Aqua
International de vis die Alwyn Kruger had
willen kopen gratis ter beschikking te stellen.
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Bakken met zaailingen die later in de filterbakken met substraat zullen worden gepoot. (Foto: M. van
der Meer)
De Zambezi Valley Development Authority,
een organisatie van de Mozambikaanse overheid die als doel heeft om ontwikkeling van
aquacultuur en van enkele andere sectoren in
de regio te ondersteunen, nam de kosten voor
de gezondheidscertificaten en het transport op
zich omdat er in dit deel van Mozambique geen
andere pootvisleveranciers zijn. Op 30 juli 2019
werden 4000 jonge tilapia’s vanuit Someren, de
vestigingsplaats van Til-Aqua, naar Schiphol
vervoerd om naar Beira gevlogen te worden.
De bureaucratie waarmee Mozambikaanse
autoriteiten de invoer van materialen kunnen
vertragen veroorzaakte enige spanning, maar
De vistanks zoals ze er in juli tijdens ons bezoek
uitzagen. Pompen werkten weer, water stroomde
rond en in de tanks weer enkele tilapia’s. (Foto:
P. van der Heijden)
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Het openen van de dozen met visjes door Alwyn Kruger, een spannend moment. Hoe zullen ze de
lange reis hebben doorstaan?

Een deel van de herstelde kwekerij waar bakken
klaarstaan voor de pootvis. (Foto: P. van der
Heijden)

Alwyn Kruger met een van de zakken uit de door
TilAqua International opgestuurde dozen met
toekomstige tilapia teeltdieren.

op 31 juli meldde Alwyn dat de visjes springlevend waren aangekomen. Inmiddels zwemmen
de visjes in zijn herstelde kwekerij. Ze zullen de
basis vormen voor een nieuwe en grotere pootviskwekerij. Kruger verwacht binnenkort zijn
bedrijf uit te kunnen breiden op een stuk land
30 km buiten de stad waar, naast een nieuwe
tilapia pootviskwekerij, ook de productie van
consumptieklare tilapia mogelijk zal worden.
Als de organisaties die benaderd zijn hiervoor
de fondsen beschikbaar stellen, natuurlijk. Gesterkt door de hulp die hij na de cycloon ontving
is Kruger hierover optimistisch gestemd.
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