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Afscheid Wim van Eijk als
secretaris van de NEVEVI
Door de redactie

In december 2009 jaar nam Wim van Eijk afscheid als secretaris van NEVEVI. Wim heeft
deze functie ruim 10 jaar bekleed, maar de financiële situatie van NEVEVI liet niet langer
toe dat hij deze functie kon voortzetten. Hieronder een verslag van een interview met hem.
Wim, hoe kijk je terug op de tijd als secretaris van NEVEVI?
Ik kijk terug op een fantastische periode.
Het was een van mijn interessantste functies uit mijn carrière. De aquacultuur is een
boeiende sector en in de NEVEVI waren de
meest actieve viskwekers wel verenigd,
van de pioniers tot de nieuwkomers. De
aquacultuur in al haar facetten – van het
kweeksysteem tot de vissoorten en alles
wat daar bij komt kijken – heeft me vanaf
het begin bijzonder geïnteresseerd.
Welke ontwikkelingen in de Nederlandse
visteelt heb je meegemaakt?
Terugkijkend is er wel veel gebeurd. Als NEVEVI zijn we in gesprek met het Ministerie
van LNV, met maatschappelijke organisaties
en is er een groot netwerk opgebouwd
binnen de totale sector. We hebben een
gedragscode, een protocol gebruik diergeneesmiddelen en een protocol voor nieuwe
soorten. Ik heb de opkomst en de groei mee
mogen maken. Nadat we de hobbel van
het kweken van – voor Nederland – nieuwe
soorten hadden genomen, zat er een groei
in het aantal bedrijven en het aantal leden.
Na een ledenwervingsactie waren er meer
dan 60 leden.
Mede door grote concurrentie van produc-
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ten vanuit het buitenland, waar de lat voor
wat betreft voedselveiligheid en milieueisen
vaak minder hoog ligt dan bij ons, heeft de
NEVEVI haar ambitie een totale productie
in 2010 van rond de 50.000 ton per jaar, fors
moeten bijstellen.
Wat waren voor jou hoogtepunten in die periode? Heb je nog een smakelijke anekdote?
Een van mijn eerste “successen” betrof het
oplossen van een financieel probleem. Na
veel overleg werd de BTW niet in rekening
gebracht bij het BBS-project. Ik herinner me
nog goed de reactie van het productschap:
“Je hebt je jaarsalaris van de NEVEVI al
terug verdiend”. Het laatste “succes” past in
dezelfde categorie: mijn voorstel van ruim 1
½ jaar geleden om de destijds door de NEVEVI betaalde onderzoeksprojecten mede
uit het onderzoeksfonds te financieren, is
uiteindelijk gehonoreerd. Een van de vele
gebeurtenissen in deze sector vond ik het
bezoek van een delegatie van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
aan de tilapiakwekerij van Jac. Janssen te
IJselsteyn. Na een uitleg over het kweken
van tilapia, het systeem, dierenwelzijn, enz.
stak de toenmalige staatssecretaris Geke
Faber haar vinger in het water onder de
ogen van de viskweker. De schrik was van

zijn gezicht af te lezen. Ik heb er nog een foto
van gemaakt. Het boeiende van de aquacultuur was ook dat er nog weinig geregeld
was. De groei impliceerde dat er kaders
gesteld moesten worden waarbinnen de
aquacultuur zich kon ontwikkelen. Oorspronkelijk draaide alles om het milieu doch
het belangrijkste aandachtspunt verschoof
in de loop der jaren naar duurzaamheid.
Een groot bijkomend voordeel van mijn
dubbele functie, beleidsmedewerker
aquacultuur van het Productschap Vis en
secretaris van de NEVEVI was, dat slechts
één persoon zich door alle regelingen, documenten, rapporten, enzovoorts maar één
keer heen moest worstelen.
Welke onderdelen van het werk deed je met
bijzonder veel plezier?
De grote gevarieerdheid van onderwerpen, het met raad en daad bijstaan van
de individuele kwekers – vooral van de
nieuwkomers – de bedrijfsbezoeken, het
houden van presentaties, te veel om op te
noemen. Trots ben ik op de titels ‘Mister
Aquacultuur’ en ‘een goede ambassadeur
van de Nederlandse kweekvissector’.
Wat waren de dieptepunten?
Ik ben teleurgesteld dat ik, en na mij nog
anderen, er niet in ben geslaagd de meervalkwekers bijeen te krijgen. De poging
om de kwekers van de Afrikaanse meerval
te laten samenwerken in een op te zetten
keten, is uiteindelijk niet gelukt. Mede door
het sterke individuele karakter heeft deze
groep het bijzonder moeilijk gekregen. Het
aantal bedrijven is fors gedaald.
Wat houd je huidige werk bij het Productschap Vis in en heb je nog steeds met
visteelt te maken?
Ik blijf de aquacultuursector uiteraard wel
trouw, in mijn functie als beleidsmedewerker aquacultuur hoop ik dat de prettige
contacten met de viskwekers blijven zoals

Wim van Eijk spreekt leden van het NGVA toe
in Rhenen.

deze tot nu toe waren. De onophoudelijke
stroom informatie in de vorm van notities,
rapporten, wet- en regelgeving en ga zo
maar door, vergen veel tijd en aandacht.
Ik zal zeker een beroep blijven doen op de
kennis en ervaring van de viskwekers als
basis voor beleidsontwikkelingen.
Het gaat momenteel niet florissant met de
Nederlandse visteelt. Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?
Ik ben ervan overtuigd dat aquacultuur in
Nederland mogelijk is. De Nederlandse
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viskweker is namelijk goed in staat om een
gezond, veilig en vers product op de markt
te zetten. Het is betreurenswaardig dat de
lat voor elders gekweekte vis niet altijd op
dezelfde hoogte ligt doch deze producten
wel – tegen een veel lagere prijs – op de
EU-markt worden gebracht.
Blijf je aan het blad Aquacultuur bijdragen
nu je geen secretaris van NEVEVI meer
bent?
Uiteraard zal ik het redactiewerk met alle
plezier voortzetten en zal ook bijdragen blijven leveren aan ons blad. Ik hoop op deze
wijze toch de belangstelling voor de aquacultuur in Nederland te blijven stimuleren.
Heb je nog een laatste boodschap of opmerking?
Graag wil ik meegeven dat een sector die zo
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divers is moet kijken wat zij gemeenschappelijk heeft, naar wat haar bindt dan naar
de verschillen. Ik hoef geen voorbeeld te
geven waar dat laatste toe leidt….
Ik wil allen bedanken voor het reageren op
en meedenken over de vraagstukken over
de aquacultuur, de openheid en de gastvrijheid die ik heb ondervonden bij bezoeken
aan kwekerijen, de spontane medewerking
bij werkbezoeken van bepaalde delegaties
waarbij ik vertegenwoordigers van de overheid, maatschappelijke organisaties enz.
mocht begeleiden en een kijkje mocht laten
nemen achter de schermen van de Nederlandse aquacultuur. Ik hoop dat er toekomst
is voor de aquacultuur in Nederland en
wens allen in deze sector veel succes

Uitzetten van pootaal door Wim van Eijk

