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Adri Bout (Seafarm)

“Durf anders te denken!”
Jacqueline Rogers, overgenomen uit Berichten Buitenland

Innoveren, oplossingen bedenken en soms
eigenwijs met je ogen dicht in het diepe
springen. Dat is ondernemen voor Adri
Bout, eigenaar van Seafarm. Bout is een
man met een goed verhaal, enthousiast
en bevlogen. Iemand met een visie. Al zijn,
naar eigen zeggen, heel veel mensen in
zijn sector het niet per se met hem eens.
Het kan hem niet deren. Hij gaat zijn gang.
Zijn zoon en dochter werken in het bedrijf,
staan klaar om het roer over te nemen. En
ondertussen doet hij vooral dingen die hij
leuk vindt.
We zijn op bezoek in Bouts indrukwekkende
pand in Kamperland. Vanaf ver is het imposante, zwarte gebouw al te zien. Binnen
in het kantoor is het licht en sfeervol. Bout:
“Als je dan toch ergens de hele dag moet
zitten, kun je er maar beter goed zitten.”
Vanuit dit Zeeuwse dorpje vist, verwerkt en
exporteert Seafarm mesheften en andere
schelpdieren. En runt Bout tegelijkertijd de
meest energiezuinige en duurzame tarbotkwekerij van Europa.
Samenwerken
Voordat hij met zijn innovatieve projecten
begon, zwierf Adri Bout 25 jaar lang rond op
zee. Op zijn schip met eigen ontworpen apparatuur. Dat maakt dat hij wel iets begrijpt
van de visserijsector. Hij heeft met eigen
ogen kunnen aanschouwen, hoe ‘zijn’ sector
de zeeën leegvist, hij gelooft dat het eindig
is. En dat het kweken van vis de toekomst
is. “Maar dan moeten we wel af van het
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negatieve imago dat er rondom kweekvis
hangt.” Een veel voorkomend probleem bij
kweekvis is de grondsmaak die de vis kan
krijgen. “Of je daar als kweker wel of niet
mee te maken krijgt, hangt af van wat je
met het water doet”, zegt Bout. “Hier doen
we het op onze manier, sowieso niet door
chemisch te zuiveren. Wij houden het water
schoon op een natuurlijke manier. Het is
een kwestie van waterbeheersing, het is
bijna een soort spel.” Een visie die Bout
al jaren heeft, is dat je met samenwerken
meer bereikt dan elkaar te beconcurreren.
Maar de coöperatie die hij oprichtte samen
met branchegenoten, bestaat inmiddels
nog maar uit één collega. “Ik wilde een
coöperatief broedhuis oprichten, zodat we
over topmateriaal kunnen beschikken. Eersteklas pootvis tegen de laatste prijs. Als je
allemaal lid bent van zo’n coöperatie, dan
maakt het niet uit waar je het verdient, áls
je het maar verdient. Een ondernemer moet
altijd voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt waarbij je van je product afmoet.
Dan word je uitgeknepen. Om dat probleem
te tackelen, hebben we die coöperatie
opgericht. We hebben nu dus nog alleen
Adrie Cornellise van Grovisco over als medeaandeelhouder en Marco Dubbeldam van
Stichting Zeeschelp. Grovisco en Seafarm
moeten dus allebei die vis afnemen. Marco
is de bedrijfsleider en aandeelhouder van
Coöperatieve Fry-marine, dat genoeg
pootvis moet produceren voor ons beiden,
waarmee de afzet wordt gegarandeerd. Je
moet anders durven redeneren. In deze

sector is iedereen voor zichzelf bezig zowel
aan de broedkant als aan de afzetkant. En
dat is jammer.” Binnen dit coöperatieve
project produceren we nu algen, daarmee
voeden we de eerste voedseldiertjes. Met
deze voedseldiertjes voeren we vervolgens
de larven. Dit alles gecontroleerd en in eigen beheer. Van voortplanting tot afleveren
blijft de vis onder dezelfde paraplu. Dat is
erg belangrijk voor de traceerbaarheid van
het product. Daarnaast groeit de vis verder
bij ons op met voer dat EU-gecertificeerd is
en geen genetisch gemanipuleerde stoffen
bevat. Het water waarin de tarbot zwemt,
is zuiver bronwater dat op natuurlijke wijze
gereinigd wordt.

die eigenlijk voorwaarden zijn voor een
goede gezondheid, passen wij toe. Wij hebben in onze kwekerij nog nooit antibiotica
gebruikt.” “Wat we binnen de coöperatie
hebben ontdekt”, vervolgt Bout, “is dat bij
het kweken van in dit geval de tarbot, de
eerste twintig dagen van zijn leven de belangrijkste zijn. We zijn gaan experimenteren, we hebben een broedhuis gebouwd en
we voeren het best beschikbare voer. Dus
niet uit een potje, maar gebaseerd op de
natuur. We zijn inmiddels zover dat we dat
voedsel voor de tarbot zelf gecontroleerd
kunnen kweken. En wonder boven wonder:
de tarbot was zo scherp, die sprong zo uit
het water. Geweldig om te zien.”

20 dagen
“Voor zover ik er iets van af weet”, stelt
Bout met gevoel voor understatement, “is
viskweek best moeilijk, totdat je het kan.
Het is net als leren autorijden. Natuurlijk zijn
er risico’s, maar die kun je op een gegeven
moment inschatten. Het is hetzelfde met
ziektes. Wij mensen zijn ook niet elke dag
ziek. Vissen worden ook niet ziek, als je maar
anders durft te denken. Geef die vissen de
ruimte, geef ze goed voedsel en kwalitatief
goed en schoon water om in te zwemmen.
Een tarbot kan wel 40 jaar oud worden, dus
kan hij ook zonder problemen hier 2 tot 3
jaar logeren. Al die vrij simpele factoren

Geen bioloog
Bout weet dat hij ditzelfde ook met tong
kan. Dus heeft de coöperatie aangeboden
ook pootvis van hoge kwaliteit aan Stichting
Zeeuwse Tong aan te leveren (zie ook het
interview elders in deze Berichten Buitenland). “Tong hebben we nog nooit gedaan,
maar we weten dat we het kunnen. Het is
geen ‘rocket science’, het is voornamelijk
van belang dat de voedselsamenstelling
in de eerste fase van hoge kwaliteit is. Om
rendabel te kunnen zijn in de kweek, is het
belangrijk is dat je direct opschaalt. Als je
een vis kweekt in een bakje met 500 kilo is
dat heel leuk, maar met 100-duizend kilo...
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vergeet het maar, dan kun je het boek opnieuw schrijven.” Bout vergelijkt het met ‘t
kantoor waarin we zitten. “Als je met zijn
tweeën bent, is het anders dan als je met
honderd man zit. De hele dynamiek verandert, je hebt meer stoelen nodig, meer
frisse lucht. Geldt ook voor vis, maar je kunt
er niet mee praten, dat is het lastige. Je
kunt het alleen zien aan het feit of ‘ie goed
groeit en weinig stress heeft. Dus gelijk
meteen 60.000 in een bak. Kijken wat er
gebeurt, en strakke controle erop houden,
en ondertussen blijven verbeteren. Er wordt
wel eens gezegd ‘ja maar Adri, jij bent toch
geen bioloog’. Dat ben ik ook niet, maar het
is belangrijk om mensen met verschillende
kennis en disciplines bij elkaar te brengen.
En iemand moet toch de vragen stellen
waar niemand over heeft nagedacht.”
Bang voor verandering
Bouts grootste uitdaging - maar ook daarvoor is een oplossing in de maak - is hoe
vermarkt je je vis op de meest efficiënte
manier. De visafslag en Bout zijn niet dol op
elkaar. “De groothandel wil alleen vis waar
ze veel marge op kunnen maken, wij willen
zo dicht mogelijk bij de consument leveren.
De handel heeft de macht, het is een kwestie
van gunnen ze je het. Nou, niet dus. Ze zijn
als de dood voor verandering, dus trappen
ze met alles op de rem. Vervolgens zeggen
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ze ‘het is kweek, we betalen de helft van
de gangbare prijs’. Daarom ben ik zo voor
samenwerken met de vissers onderling. Van
een coöperatie voor de verkoop hebben we
alleen maar voordeel. Als een kweker zijn
vis verkoopt op de markt, vraagt de handelaar nooit hoeveel vis je hebt. Nee hij vraagt
hoe duur de vis is. Het interesseert hem
niet of je 100 kilo hebt of 100.000 kilo. Maar
daardoor wordt de prijs onderuit gehaald.
Ik heb er geen last van, want zo’n kweker
is na 2 weken uitverkocht en dan komen ze
alsnog bij mij. Ik ben er meer dan 10 jaar
mee bezig geweest, het is me nooit gelukt
om dat te veranderen. Feit is dat je je eigen
weg moet zoeken in de handel, je eigen
netwerk opbouwen. We hebben groothandels die van ons kopen, maar dat wordt
minder. Dat doen we bewust. We gaan nu
meer direct naar restaurants. Dat doen we
nog niet zo heel lang, een jaartje ongeveer.
Daarnaast leveren we aan Frankrijk, Spanje,
Zwitserland en Duitsland.”
Don’t copy
Bout probeert ook te communiceren met
de buitenwereld. Hij is heel erg open over
wat er op zijn bedrijf gebeurt. Iedereen is
welkom om te komen kijken, om te zien dat
het ook anders kan. Een viswinkeltje in het
pand, zorgt dat toeristen die langsfietsen vis
en schelpdieren kunnen kopen. Ook geeft
hij rondleidingen. Laatst nog had Bout een
delegatie uit China op bezoek. “Die komen
hier natuurlijk voornamelijk om de boel
af te kijken, ik heb duidelijk gezegd ‘don’t
copy, eerst Adri bellen’. Ik heb al mijn fouten
zelf betaald, de subsidie die ik heb gekregen is te verwaarlozen. Ik ben altijd heel
voorzichtig geweest, maar heb zeker ook
risico’s genomen. Onlangs gaf ik ergens een
lezing met als titel ‘Ben ik er morgen nog?’.
Het klinkt dramatisch maar zo is het wel in
deze branche.”
(Redactie: In Aquacultuur 2009, nr. 6 heeft
een bedrijfsreportage over Seafarm gestaan)

