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Van pootvis
tot systeem
Interview met Bert-Jan Roosendaal
Door: Bart van Rijn, MSc student Aquacultuur

Een interview met Bert-Jan Roosendaal stond lang op
het verlanglijstje van de redactie van Aquacultuur. In een
telefonisch interview vertelde Bert-Jan de auteur (zie
foto hiernaast) over zijn loopbaan, de sector in Nederland
en de toekomst voor de huidige studenten aquacultuur.
Een bijzonder leerzaam verhaal, ook omdat Bert-Jan zich
inkocht in het bedrijf Fleuren & Nooyen, dat zich sinds 1985
meer dan staande heeft gehouden in een steeds weer
veranderende markt. Tot slot geeft Bert-Jan een advies aan
jong talent.
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik, Bert-Jan Roosendaal, ben 45 jaar en woon
met vrouw en 2 kinderen in Someren. Ik ben
hier gaan wonen omdat ik in 2002 partner werd
van Willy Fleuren en Paul Nooijen bij het bedrijf
Fleuren & Nooijen (F&N). Willy Fleuren was
de oorspronkelijke oprichter van het bedrijf
rond 1985, toen als kwekerij van Afrikaanse
meervalpootvis. Veel kwekerijen in Nederland
en andere Europese landen werden voorzien
van Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus)
pootvis door de kwekerij in Someren. Toen ik
bij het bedrijf kwam, was F&N al actief in het
ontwerp en de bouw van viskweeksystemen.
Dit deden we toen vanuit De Rips, een dorpje
in Oost-Brabant, maar sinds 2009 vanuit de
vestiging in Nederweert. Momenteel ben ik
algemeen directeur van het bedrijf.
Kun je je huidige functie bij
Fleuren & Nooijen toelichten?
Die functie moet je zien vanuit het perspectief
van een vrij klein en plat bedrijf van 12 mensen.
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Bert-Jan ontwikkelde
zich binnen twee jaar van
medewerker naar partner
bij Fleuren & Nooyen.
Hiervan werken 8 personen op de vestiging in
Nederweert, 2 mensen in de pootviskwekerij
in Someren en we hebben 2 chauffeurs die
materialen en vis naar onze klanten rijden. Op
dit moment zijn Paul Nooijen en ik eigenaar
van het bedrijf. Paul is de technisch directeur;
hij begeleidt alle ontwerpen en de bouw van
de projecten, terwijl ik verantwoordelijk ben
voor de algemene leiding. Ongeveer twee jaar
geleden hebben we ons bedrijf opgesplitst in
twee onderdelen: Aquaculture ID voor aquacultuur projecten en ZEBCARE voor projecten
binnen het aquatisch onderzoek. Bas Weinans

is sales engineer bij Aquaculture ID, terwijl ik
dat ben voor ZEBCARE. In deze rol onderhoud
ik de contacten met bestaande klanten, ben
ik op zoek naar nieuwe projecten en werk ik
samen met onze mensen aan de ontwerpen
voor nieuwe projecten.
Waarom die dubbelfunctie,
en geen extra personeel?
Het is moeilijk te zeggen heel eerlijk gezegd. We
zijn een projectbedrijf, en daardoor zijn we erg
afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.
Die markt is niet eenvoudig te voorspellen. Van
2000 tot 2015 was er een grote vraag naar aquatische onderzoeksfaciliteiten in Nederland en
de rest van Europa. We hebben toen veel mooie
projecten gebouwd, waaronder bijvoorbeeld de
faciliteit bij CARUS van Wageningen Universiteit & Research. Die markt is er nog steeds, maar
op een lager niveau. Het is dan ook belangrijk
goed te netwerken om te weten welke ontwikkelingen zich gaan voordoen. Daarnaast zal
ons inziens de Corona crisis waarschijnlijk
een negatief effect hebben op de toekomstige
investeringen in onderzoeksfaciliteiten in Europa. Dus om een lang verhaal kort te maken:
nu even niemand erbij.
Hoe ben je begonnen bij
Fleuren & Nooijen?
Voor ik bij F&N aan de gang ging, werkte ik van
1996 tot 1999 bij Intervet aan het maken van
vaccines voor de aquacultuur van tropische
tijgergarnalen. De kweek van deze tijgergarnalen (Penaeus monodon) groeide toen vooral
in Azie explosief, maar de groei werd afgeremd
door allerlei ziektes. Een van die ziektes was
het zogenaamde White Spot Virus. Intervet
was een project begonnen om te onderzoeken
of deze garnalen, net als vissen, gevaccineerd
konden worden tegen dat virus. Binnen het
project werkten twee promovendi bij de WUR.

Bert-Jan Roosendaal.

Een persoon onderzocht het White Spot Virus
bij de Vakgroep Virologie en de andere het
immuunsysteem van deze garnalen bij de
vakgroepen Experimentele Diermorfologie &
Celbiologie en Aquacultuuur & Visserij. Ik was
binnen het project verantwoordelijk voor het
opkweken van de garnalen en het uitvoeren van
experimenten. Daar heb ik ontslag genomen
om voor de KLM te gaan werken als product
engineer dierenvervoer, verantwoordelijk voor
het vervoeren van siervissen, honden, katten
en dierentuindieren volgens internationale
regels en voorschriften. Daar heb ik echt van
alles voorbij zien komen, van cheeta’s tot de
duurste koi’s die je ooit hebt gezien. Het leek mij
een prachtige baan, maar uiteindelijk heb ik er
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Bas Weinans, sales engineer Aquaculture ID, en Paul Nooijen, technisch directeur F&N.

maar een half jaar gewerkt. Veel te jasje-dasje
en te weinig hands-on.
Sinds mijn Wageningen tijd had ik al contact
met Willy Fleuren, die veel van de materialen
leverde voor de garnalenfaciliteit van Intervet.
Hij wilde toentertijd volwassen pekelkreeftjes
( Artemia ) gaan kweken en verkopen. Toen
ik nog bij de KLM werkte, reed ik een aantal
keer in de week naar Someren en dan klusten
we hele avonden aan een kweeksysteem. Dit
resulteerde al na een half jaar in een heuse
Artemia kwekerij. Die avonden werden vaak
afgesloten met een lekker koud biertje en zo
leerden we elkaar goed kennen. F&N zochten
toen iemand die de kwekerij kon runnen zodat
Willy zich meer kon richten op de verkoop van
viskweek systemen, en die Willy hierin ook
kon ondersteunen. In 2000 stapte ik over naar
F&N, en al vrij snel vroegen Willy en Paul of het
me wat leek om partner te worden. Omdat het
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klikte en de sfeer goed was, heb ik die mooie
kans gepakt, en al vrij snel (in 2002) heb ik me
ingekocht. Van 2000 tot 2010 heb ik voornamelijk in de kwekerij gewerkt, maar daarna ben ik
steeds meer andere dingen gaan doen binnen
het bedrijf.
Hoe zie je de toekomst van de aquacultuur in het algemeen in Nederland?
Van 1994 tot 2008-2009 was er echt een hele
leuke sector in Nederland. Op dat moment
waren zeker meer dan 100 ondernemers bezig
met het kweken van vis. Dit waren vooral
palingkwekers, waarvan de meeste toch wel
aan de kleine kant waren. Er waren daarnaast
25 tot 30 meervalkwekerijen, waardoor wij
als pootvisproducent een leuke boterham
konden verdienen. Rond 2000 zaten we rond
de anderhalf miljoen pootvisjes, en dit is later
doorgegroeid naar meer dan 3 miljoen pootvisjes in 2008-2009. De sector groeide echt hard,

lang bestaande bedrijven gingen uitbreiden
en het leek alleen maar beter te kunnen. Het
probleem was dat het overgrote deel van de
geproduceerde vis niet in Nederland verkocht
werd, maar in bijv. Duitsland. Er was dus amper
een thuismarkt en dat was de bottleneck. Nadat
in Duitsland een groep meervalkwekers investeerden in gezamenlijke verwerking en verkoop
werd de sector in Nederland tussen 2008 en 2010
hard getroffen. Voordeel voor de Duitse kwekers
was dat ze beter inzicht hadden in de wensen
van de klanten, gefileerd of hele vis, gekruid
of ongekruid, en ga zo maar door. Maar hun
grootste voordeel was dat ze een Duits product
verkochten; aus die Heimat. Toentertijd was het
in Nederland gewoon produceren, fileren, exporteren, en was er, naar mijn mening, te weinig
aandacht voor wat de consument eigenlijk wilde
en verwachtte. Hierdoor stortte de export in, en
moesten veel kwekerijen stoppen.
Meerval was in de beginjaren, tussen 1985 en
1990, een vrij exclusief en zelfs luxe product
geweest, maar langzaam maar zeker verdween
dit imago. Wat hier ook niet bij hielp waren fouten, zoals het fileren van niet (fatsoenlijk) afgezwommen vis. Het gevolg voor ons bedrijf was
dat we in 2010 terugzakten naar een productie
van anderhalf miljoen pootvisjes per jaar, en dit
is alleen maar verder gedaald. De meervalsector
is eigenlijk nog maar een schim van wat het
vroeger was. Iets dergelijks geldt ook voor de
palingsector, enerzijds door het plaatsen van
paling op de rode lijst, en anderzijds omdat paling een product lijkt van ‘de oudere generatie’.
Opa en oma genieten als ze vette vingers van
de paling krijgen, maar mijn kinderen griezelen
van paling op hun bord. Daarom zijn ook deze
kwekers steeds meer gaan exporteren, tot aan
Japan toe. Wat onze visteeltsector ook negatief
beïnvloedt is Nederland’s super georganiseerde
logistiek. Het is vrij eenvoudig de mooiste vis en
visproducten te importeren uit allerlei landen
in de wereld. De in Nederlandse geproduceerde
vis moet hiermee concurreren, hetgeen lastig
is omdat de productiekosten in de meeste

landen buiten Europa lager liggen dan hier. Er
is vroeger bijvoorbeeld veel Tilapia gekweekt
in Nederland, maar die sector is totaal weggeconcurreerd door import uit onder andere
Azië en Afrika.
Waarom is F&N doorgegaan met de niet
zo lucratieve productie van pootvis?
Rond 2009, toen onze productie van meerval
pootvis drastisch terugviel, hadden we eerlijk
gezegd ook wat moeite met de Nederlandse
meervalsector. Wij vonden het als bedrijf en
als sector erg belangrijk om te investeren in
de bekendheid en het product meerval, en
maakten bijvoorbeeld een promotievideo voor
het product meerval. Maar wat zag je dan?
Grote tanks overvol met vis, een kweker met
zo’n meerval in zijn handen, vissen die onthuid
werden in de verwerking etc. Wij vonden dat
prachtig, maar later vroeg ik me af voor wie we
die video nu eigenlijk hadden gemaakt? Niet
voor de mensen die de vis eten, maar eigenlijk
voor onszelf, puur om te laten zien hoe mooi
het hele productieproces is. Zo zie je, marketing
is ook een vak. Je moet eerst duidelijk hebben
wie je doelgroep is, en die moesten het nu doen
met een foto van een meerval met van die
snorharen of een video waar de meerval bruut
van z’n huidje werd ontdaan. Dat is zoiets als
een biefstuk promoten met een foto van een
koe hangend in een slachthuis. Je moet het

De sector maakte
reclamefilms die ze zelf
mooi vonden, maar
realiseerde zich niet hoe
dit bij de consument
overkwam.
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Werknemers in de pootviskwekerij.

presenteren op een bord, mooi gebakken, met
wat friet en groente, en met de juiste slogans en
personen erbij; dan maak je het aantrekkelijk.
Dit is misschien wat kort door de bocht, maar
ik weet in ieder geval wel dat de videos die we
toen met veel passie maakten, niet leidden tot
het verkopen van meer vis.
Nu zie je dat het aantal bedrijven in de aquacultuur is verminderd, maar de grootte van de
bedrijven is toegenomen. En er zijn een paar
nieuwkomers, zoals Kingfish, die hard aan de
weg timmeren en wel hun positie in de markt
lijken te vinden. Ik ben heel benieuwd hoe dit
zich allemaal gaat ontwikkelen, maar hoe dat
nu afloopt weet ik natuurlijk ook niet.
Zoals gezegd was er rond die tijd in Duitsland
een meervalsector ontstaan. We hebben in die
tijd ook 12 of 13 kwekerijen gebouwd met een
totale capaciteit van tegen de 1.500 ton per jaar

10 | AQUAcultuur

35e jaargang

en we leverden de pootvis aan die kwekerijen.
Dat ging een tijdje goed, maar ook daar is de
productie inmiddels gekrompen en zijn meerdere kwekerijen gestopt. Daarnaast hebben we
al jaren een klant in Oostenrijk, die inmiddels
is gegroeid naar een productie van 600 ton per
jaar. Onze pootviskwekerij produceert op dit
moment nog vis voor 1 klant in Nederland, 1
klant in Duitsland, de klant in Oostenrijk en
een keur aan kleinere klanten in voornamelijk
het oostblok.
Daarnaast zien we de kwekerij ook als een uithangbord voor F&N; de hele kwekerij is door ons
gebouwd. We kregen vroeger veel mensen over
die vloer die hier konden zien wat voor dingen
wij kunnen bouwen en hoe meerval te kweken.
Dat gaf bij de klanten veel vertrouwen. De laatste jaren is dit echter steeds minder belangrijk
geworden. Misschien omdat we tegenwoordig
meer met ondernemers te maken hebben dan

Pootvisje van Clarias gariepinus.

met echte boeren, en die eersten zien liever
een goed ontwerp en business plan dan een
draaiende kwekerij.
Pootviskwekerij Slowakije
Een voorbeeld van bovengenoemde tendens
is het Slowaakse mijnbedrijf, Hornonitrianske
bane Prievidza, dat grote elektriciteitscentrales
in dat land voorziet van steenkool. Nu de mijnen langzaam leegraken en de overgang naar
alternatieve energiebronnen wacht, dreigen
duizenden mensen in en rond Prievidza werkloos te raken. Daarom besloot het bestuur van

De kwekerij van meerval
pootvis is het uithangbord
voor het bedrijf.

het voormalige staatsbedrijf om alternatieve
bedrijfstakken op te zetten. Zo werd enkele
jaren geleden een 1000 tons Afrikaanse meervalkwekerij gebouwd. Helaas niet door ons,
maar door het Israëlische bedrijf Aquamaof.
Het project betrof alleen een grow-out en geen
pootviskwekerij. Vanaf het begin leverden wij
de pootvis: elke maand 60.000 tot 70.000 stuks
van 0,1 gram. Deze visjes werden opgehaald
met een geïsoleerde bus. Na ruim 2 jaar besloot het bedrijf een eigen pootviskwekerij op
te zetten. Er was genoeg ervaring opgedaan
met Afrikaanse meerval en deze stap was een
logisch gevolg.
Wij zijn gevraagd een complete pootviskwekerij te ontwerpen voor een jaarproductie van
700.000 pootvissen van ongeveer 10 gram. Dit
heeft geresulteerd in een kwekerij met 4 aparte
RAS-systemen:
• Ouderdiersysteem voor het houden van
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Overzicht eindfase pootviskwekerij.

•

•

•

de ouderdieren voor de reproductie. Het
systeem bevat 3 vistanks gekoppeld aan
een filterunit.
Broedsysteem waarin de bevruchte eieren
op zeven uitkomen. Daarna worden de larven gevoerd met Artemia en binnen 7 tot 10
dagen gewend aan droogvoer. Dit systeem
bevat 4 grote aquaria gekoppeld aan een
filtersysteem.
Opkweeksysteem-1, met 10 tanks van elk
400 liter. In deze tanks worden de larven uit
het broedsysteem overgezet en groeien dan
tot ongeveer 1 gram in 3 weken. De tanks
zijn aangesloten op een filtersysteem met
drumfilter, moving bed filter en ontgassingstoren.
Opkweeksysteem-2, met 10 tanks van elk
900 liter aangesloten op een filtersysteem
met drumfilter, moving bed filter en ontgassingstoren. In deze tanks worden de visjes
van 1 gram uit Opkweeksysteem-1 in nog
eens 3 weken opgekweekt tot 8 à 10 gram.
Na het bereiken van dat gewicht worden de
visjes overgezet in de pre-ongrowing tanks
van de mesterij.
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In het buitenland draagt
het inhuren van lokale
partners bij aan de
gebruikersvriendelijkheid
van de gebouwde systemen.

Naast de viskweeksystemen hebben we ook de
volledige infrastructuur in de pootviskwekerij
ontworpen en aangelegd:
- Vers watervoorziening met voorraadvaten
van 10 m3, aangesloten op alle systemen;
- Luchtvoorziening voor de moving bed filter
m.b.v. een blower installatie;
- Een verwarmingssysteem voor elk systeem;

-

Volledige stroomvoorziening van alle systemen;
Systeem voor monitoring en alarmering
van alle systeemonderdelen (bijv. pompen)
en systeemparameters (waterniveaus, temperatuur, pH, etc.).

Na de bouw van de apparatuur in onze werkplaats in Nederweert werd alles met vrachtwagens naar Slowakije getransporteerd. Samen
met medewerkers van het bedrijf hebben twee
van onze monteurs alle materialen gelost en
opgebouwd op locatie. In Prievidza hielpen een
lokale elektricien en loodgieter onze monteurs,
en ook ontwierp en bouwde een lokale specialist het monitoring en alarmsysteem. Groot
voordeel van deze lokale expertise is dat het
systeem volledig in het Slowaaks is uitgevoerd
en gebruiksvriendelijk is.
Na de installatie en de technische oplevering
zijn de systemen opgestart met nieuwe ouderdieren speciaal gekweekt voor dit project door
onze kwekerij in Someren. Met onze speciale
vistransportbus zijn deze ouderdieren naar
Slowakije gebracht waar onze pootviskwekerij
manager en ikzelf klaarstonden om ze op te
vangen. Vervolgens is onze pootviskwekerij manager een week gebleven om de medewerkers
volledig te trainen in alle ins- en outs van de
kwekerij, en de kweek van Afrikaanse meerval.
De pootviskwekerij draait inmiddels meer dan
een jaar en heeft in die tijd de mesterij volledig
van pootvis voorzien. Een mooi project waar
we trots op zijn!
Wat zijn je verwachtingen voor de nieuwe
generatie viskwekers?
Wat ik heel belangrijk vind is het volgende: in
Nederland is de kweeksector niet meer groot,
maar we hebben wel grote spelers in de dingen
eromheen. Er zijn de voederbedrijven, zoals
Skretting en Alltech Coppens, de onderzoeksinstituten, toeleverende bedrijven en ga zo maar
door. Daar liggen allerlei kansen voor studenten
die niet in het onderzoek willen blijven hangen.

Training in voortplanting van meerval.

Je wordt natuurlijk opgeleid tot onderzoeker in
Wageningen, maar niet iedereen kan of wil dat
ook echt gaan doen. Dan zou ik zeggen, hou je
ogen en oren open, en zorg ervoor dat je mensen
ziet en dat je gezien wordt. Netwerken!
Wat me opviel tijdens de laatste banenmarkt
van Aquarius was dat er een hele hoop enthousiaste mensen waren die voor van alles open
staan, en dat vind ik mooi om te zien. Het is wel
lastig voor hen om echt aansluiting te vinden,
en daar was die banenmarkt zo goed voor. Je
ziet dat netwerken belangrijker is geworden
dan ooit, want je concurreert tegen de wereld.
Bedrijven zijn zo internationaal georiënteerd
dat op een baan mensen van allerlei nationaliteiten solliciteren. Zorg er dus voor dat je
boven het maaiveld uitsteekt en dat bedrijven je
kennen voordat je afstudeert. Het zal niet altijd
simpel zijn, soms krijg je gewoon een ‘Nee’. Maar
als je weet wat er speelt en wie de spelers zijn,
kom je zeker op de plek die bij je past!

AQUAcultuur | 13

