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Sander de Bondt (HESY):

‘Onze techniek staat al dertig jaar
als een huis’
Jacqueline Rogers, overgenomen uit Berichten Buitenland

HESY Aquaculture, opgericht in 1984, is dé
partner voor de internationale viskweekwereld bij het ontwerp en de bouw van
viskweeksystemen. De onderneming is
actief in ruim 30 landen en in hun viskweeksystemen kunnen vrijwel alle vissoorten
worden gekweekt, zowel zoetwater als
zoutwatersoorten. Het familiebedrijf uit
Kwintsheul wordt gerund door vader en
zonen De Bondt.
“Wij maken de bouwtekeningen, de calculatie en daaruit voortvloeiend de cashflow.
Met die informatie op zak kan de klant vergunningen en subsidies aanvragen. Daarna
komen we weer in beeld om de kwekerij
te bouwen en de boel te installeren”, legt
Sander de Bondt uit. “Het enige dat de klant
dan nog zelf hoeft te doen, is de vissen
regelen, maar ook hierin kunnen wij eventueel bemiddelen.” HESY is vrijwel overal
ter wereld actief, 95% van hun omzet wordt

in het buitenland verdiend. Op dit moment
is Rusland een belangrijke markt voor het
bedrijf. De Bondt vertelt: “Er gaan momenteel heel veel ontwerpen richting Rusland,
maar ook naar Litouwen en Bulgarije. Korea is ook een land dat steeds belangrijker
wordt; voor ons een interessante markt,
maar vooralsnog is het lastig om daar echt
tussen te komen.” In 2008 sprak de redactie
van Berichten Buitenland ook al eens met
HESY in het kader van aquacultuur. Of de
markt sindsdien veel veranderd is? “In sommige opzichten wel,” stelt De Bondt, “Een
paar jaar geleden kreeg een klant van ons
nog een redelijk summiere bouwtekening,
een calculatie en een cashflow en dan
ging hij het proces verder zelf organiseren.
Tegenwoordig is het zo dat wij een heel
boekwerk aanleveren specifiek gericht op
die bepaalde klant. Daar staat veel meer
in dan de drie bovengenoemde zaken. We
gaan ook in op leveranciers bijvoorbeeld.
Het is gewoon nu zo dat een klant vooraf
zoveel mogelijk informatie wil om de risico’s
in kaart te brengen. Zeker in Rusland is het
zo dat de kwekerijen een stuk groter van
omvang zijn. Er zijn daar bijvoorbeeld veel
investeerders die in de kweek van steur
stappen. Op die vis zit een quotum en dat
was voor ons de kans om voet aan de grond
in Rusland te krijgen.”
Ingewikkeld
De wereld van viskwekerijbouwers is niet
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heel groot. Dus internationale klanten komen al snel bij HESY uit. “We hebben een
agent in Finland die de Russische contacten
voor ons onderhoudt. We spreken zelf geen
woord Russisch, dat is dus geen overbodige
luxe. De Russische markt is per definitie een
ingewikkelde markt. Er zijn zoveel regels
waar je rekening mee moet houden. Ieder
onderdeel dat we naar Rusland versturen,
moet een eigen ‘paspoort’ hebben. Stel ik
stuur een glas, dan moet ik in dat paspoort
vermelden hoeveel het weegt, welk materiaal is gebruikt en hoeveel ik er ga versturen.
Die informatie moet zowel in het Engels als
het Russisch aangeleverd worden. Wij zijn
gewend om een container vol met spullen
te stoppen, zonder dat alles precies tot op
het laatste schroefje geïnventariseerd is.
Het is wel eens voorgekomen dat er op een
transport naar Rusland enkele artikelen zonder paspoort waren geleverd. Dat leverde
een gearresteerde vrachtwagenchauffeur
op, die vervolgens weer vrijgekocht moest
worden. Er komt dus best wel wat bij kijken.”
Terugverdientijd
HESY bouwt niet alleen nieuwe kwekerijen,
maar renoveert ook bestaande kwekerijen
die niet meer goed functioneren. Hoeveel
geld je mee moet brengen voor een beetje
kwekerij is niet eenduidig te zeggen. “Het

hangt af diverse factoren, zoals infrastructuur, locatie, type gebouw en de specifieke
wensen van de klant.” Maatwerk dus. Over
de terugverdientijd kan De Bondt wel iets
zeggen. De ervaring leert dat die ongeveer
tussen de drie en vijf jaar is en daarbij speelt
de vissoort ook weer een belangrijke rol. “Ik
heb nu een klant in Korea die paling kweekt.
In Korea is de prijs voor paling hoger dan
in Nederland, dus zijn terugverdientijd zal
sneller zijn. En ook energiekosten in Korea
zijn lager in vergelijking met Nederland.
Dat is wel informatie die wij vooraf in onze
calculatie moeten meenemen om een gerichte cashflow af te kunnen geven. Overigens kunnen we natuurlijk geen garantie
afgeven wat de vis gaat opbrengen, wij
geven slechts een indicatie. We proberen
ons daartegen te beschermen, want het is
wel zo dat klanten zijn steeds veeleisender
geworden wat betreft de informatie die wij
aanleveren. Dat is een significant verschil
met een paar jaar geleden.”
Techniek
Op de Nederlandse markt heeft HESY de
laatste jaren weinig gebouwd, of dit komt
door verzadiging of de recente kredietcrisis is onduidelijk. Dertig jaar geleden,
toen HESY begon, bouwde het bedrijf een
stuk of zeven kwekerijen per jaar. In die
begintijd waren het voornamelijk de wat
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kleinere palingkwekerijen, maar die gingen al snel richting het buitenland. “HESY
heeft opdracht gekregen om een grote
steurkwekerij te bouwen in Rusland, in de
regio Krasnodar, met een oppervlakte van
45.000 m². De kwekerij heeft een totale productiecapaciteit van 800 ton steurvlees en
75 ton kaviaar. Een dergelijk project is een
grote verantwoordelijkheid en tegelijk een
leuke uitdaging op het gebied van ontwerp,
organisatie en logistiek,” aldus De Bondt.
Misschien anders dan je zou denken, is dat
techniek die HESY gebruikt de afgelopen
dertig jaar nauwelijks veranderd. Natuurlijk,
er zijn wel nieuwe pompen op de markt
gekomen en aan de techniek wordt continu
gewerkt, maar de basis van het systeem
is nog altijd hetzelfde. De Bondt vindt het
ook belangrijk dat een HESY-systeem een
bepaalde simpelheid blijft behouden. Hij
heeft niets met ingewikkelde constructies.
“Waar wij voor staan als bedrijf is een eenvoudig en goedwerkend systeem, dat voor
iedereen makkelijk te bedienen moet zijn.
Maar goed”, vervolgt De Bondt, “uiteindelijk
leveren wij altijd dat wat de klant wenst.”
Innovaties
Momenteel is HESY bezig met diverse innovaties, vooral gericht op energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Denk aan thermo-pompen,
zonnepanelen, turbines, windenergie en
frequentie-geregelde installaties. Ook wordt
gekeken of op de diverse onderdelen van de
installatie besparing mogelijk is. “Belangrijk
is dat we niet uit het oog verliezen dat een
installatie behalve een goede energiezuinige werking ook rendabel blijft”, zegt De
Bondt. Op het gebied van duurzaamheid
laat HESY ook geen steken vallen. Een
HESY-viskwekerij is niet milieubelastend.
Het systeem bestaat voor 99% uit hergebruikt water door recirculatie. Het kleine
deel afvalwater is zo behandeld dat het niet
schadelijk is voor het milieu. Het van het slib
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afgescheiden afvalwater kan daarom eenvoudig op het riool of open water geloosd
worden. Overgebleven slib kan gebruikt
worden voor bemesting.
Nieuwe markten
HESY is actief in ruim dertig landen. Zijn
er plekken waar het bedrijf nog graag voet
aan de grond zou willen krijgen. De Bondt
denkt even na, “Natuurlijk zijn er landen
die interessant zijn. En dagelijks melden
zich potentiële klanten. Belangrijk is om te
bekijken of een dergelijke installatie rendabel kan zijn. Je kunt met één zo’n installatie
namelijk niet concurreren met traditioneel
kweken in lagelonenlanden. Maar ik zie
kansen in landen in het Midden- Oosten
en opkomende economieën als Brazilië en
Afrikaanse landen. Behoefte om eens in
China te gaan kijken, heeft De Bondt niet.
“Ik denk niet dat wij tegen de Chinezen op
kunnen concurreren. Onze kracht zit in het
turnkey opleveren in combinatie met kwalitatief hoogwaardige producten. En dat doen
we met onze eigen mensen. We doen alles
zelf, ook de training, het opleiden van lokale
managers. Een vistank maken en losse
onderdelen kopen dat kan iedereen in principe. Maar om hiervan een goedwerkende
kwekerij van te maken, daar zit onze kracht.
In een land als de VS maken we ook geen
schijn van kans. Misschien wel iets om in de
toekomst aandacht aan te besteden, maar
momenteel hebben we daar ook niet echt
een actieve vertegenwoordiging.” Waarom
dan wel in Rusland is de vraag die rijst? Volgens De Bondt is de markt daar groter en er
is veel vraag naar kwalitatieve producten en
investering in traditionele producten zoals
steur en kaviaar. HESY heeft ondanks het
feit dat ze overal ter wereld werken, niet
de ambitie om groter te groeien. “We zijn
een klein bedrijf en zoals we het nu doen, is
het goed. Onze klanten zijn tevreden, dat is
het allerbelangrijkste. We willen niet twintig
kwekerijen per jaar neerzetten.”

