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Nederlandse
aquacultuurtechniek in
Afrika
Door Harmen Weijer
Met toestemming overgenomen uit Visserijnieuws

In Afrika stijgt de vraag naar vis zo hard dat import uit China al jaren heel
hard nodig is om aan die vraag te voldoen. En dat terwijl zeker in Oost-Afrika
de condities qua klimaat voor het kweken van de populaire tilapia juist heel
gunstig zijn. De vele kleine viskwekerijen in meren en vijvers in landen als
Kenia en Tanzania zijn echter niet toereikend om voldoende vis te leveren.
Vandaar dat een demonstratieproject van Nederlandse bedrijven, dat de
afgelopen jaren in Tanzania is opgezet en medio februari is opgeleverd, met
veel enthousiasme is ontvangen. Veel Tanzaniaanse viskwekers hebben
interesse in de efficiëntere en duurzamere Nederlandse kweekmethode.
Het consortium van bedrijven, bestaande uit
Til Aqua (Velden), Holland Aqua (Lierop), Genap (’s-Heerenberg) en Viqon (Helmond), is bijeengebracht door Larive International. Deze
organisatie voor bedrijfsontwikkeling in ontwikkelingslanden is al jaren actief in verschillende sectoren. “Een paar jaar geleden zagen
we kansen voor aquacultuur in Afrika”, vertelt
Menno Morenc van Larive. “Vooral Oost-Afrika
is qua klimaat ideaal voor het kweken van tilapia; deze vissoort komt zelfs oorspronkelijk
uit deze regio. Er is veel behoefte aan vis onder
de snelgroeiende Afrikaanse bevolking en dat
zorgt ook voor veel kleine open kwekerijen in
meren en vijvers. Dat is weer minder goed voor
het milieu, omdat door uitwerpselen van de vissen en zuurstofonttrekking meren en rivieren
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steeds meer worden vervuild. Daarom importeren deze landen veel tilapia uit China, maar
de corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat dit is
stopgezet. Deze crisis laat ook goed zien hoe belangrijk lokale productie is. We zijn in Kenia gestart met het opzetten van een keten met hulp
van Nederlandse en Keniaanse bedrijven, en
steun van lokale overheden en het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken.”
Gunstiger klimaat
In Tanzania bleek ook behoefte aan een dergelijke viskweekketen. Bovendien bleek in Tanzania het klimaat door het hele jaar heen beter.
,,Kenia ligt hoger dan Tanzania en dat zorgt
voor minder gunstige temperaturen in de winter”, legt Victor Bierbooms van Viqon Water

Net buiten de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam is met hulp van Nederlandse aquacultuurtechnici
een bestaande kwekerij omgebouwd tot demonstratiekwekerij met waterzuivering in de buitenvijver.
Solutions uit. Samen met Holland Aqua en Til
Aqua heeft Viqon de engineering en het ontwerp van het systeem gerealiseerd. Daarvoor is
aan de rand van de grootste stad van Tanzania,
Dar es Salaam, een bestaande kwekerij omgebouwd tot demonstratiekwekerij. Deze moet
uiteindelijk veel viskwekers in Tanzania warm
maken om ook op deze manier vis te kweken.
Bierbooms: ,,We hebben voor tilapia een productieketen opgezet van larve tot eindproduct. In
een nieuw gebouw op de kwekerij is de hatchery
geplaatst met twee soorten grow-out systemen.
Hierin hebben we onze technologie toegepast,
zoals zuurstofverrijkingsystemen, waterzuiveringstechnologie, en airliftpompen. Het eerste
systeem, Fishub geheten, staat binnen in het
hatchery-gebouw. Dat is een ronde tank met
geïntegreerde waterzuivering die een factor 100
meer produceert dan een traditionele vijver.
Binnen produceren levert 100 kilo vis per vierkante meter op, waar een kweker buiten hoogstens 1 kilo per m2 per jaar kon oogsten. In de
vijver buiten hebben we ook extra waterzuiveringstechnologie toegepast. Deze kweekvijver
produceert een factor 15 meer dan een traditionele vijver. De kwekers met meest kleine vijvers

kunnen van een opbrengst van 300 kilo vis gaan
naar zeker 5.000 kilo per jaar.”
Genetica
Die hogere output op een milieuvriendelijke
manier is mede mogelijk dankzij de genetica van
Til Aqua. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de productie van Natural Male Tilapia (NMT) met de
zogenaamde YY-technologie. Deze technologie
levert een volledig mannelijke tilapia op zonder
het gebruik van hormonen. Eric Bink van Til
Aqua legt uit: ”We hebben hier drie onderdelen
geleverd: allereerst de tilapia ouderdieren zelf,
ten tweede de hatchery om die vislarven op te

Het consortium leverde drie
delen: ouderdieren, hatchery
met swim-up, en training.
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Tijdens de opening op 19 februari worden de Tanzaniaanse vice-minster van Visserij, Abdallah Hamis
Ulega, en de Nederlandse ambassadeur Jeroen Verheul rondgeleid in het binnengebouw. Hier staan
ze bij de tank met waterzuivering.
kweken via incubatie en swim-up systemen. En
ten derde geven we samen met Holland Aqua
intensieve training en begeleiding.”
Training en opleiding
”De trainingen van lokale Tanzaniaanse viskwekers vormen een belangrijk onderdeel
van deze pilot, vooral om deze manier van
aquacultuur bij bedrijven in Oost-Afrika te
bestendigen”, vertelt Frans Aartsen van Holland Aqua. “We hebben samen met Viqon het
systeem ontwikkeld en neergezet in de pilot,
maar dan is het net zo belangrijk: hoe ga je
nu vis kweken op een kosteneffectieve manier, zodat je er geld aan kunt verdienen? Het
trainingsprogramma dat we met Til Aqua
uitvoeren, is gericht op twee niveaus: voor
operationele medewerkers en voor managers
en directies. Daar is behoefte aan, want we
hebben op dat hogere niveau al circa 25 lokale
stafmedewerkers opgeleid en voor het operationele werk al een paar honderd viskwekers
weten te bereiken. Ze kunnen met ons trainingsprogramma hun kennis verrijken, want
ons systeem is anders dan ze gewend zijn.”
Voor beide doelgroepen hebben de twee partners onlangs een website opgezet – www.
course.fish – waar de deelnemers een toegepast trainingsprogramma aangeboden krij-
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gen. Ook worden er online workshops gegeven. Het brengt het ultieme doel, het lokaal
in Tanzania kunnen runnen van profijtelijke
en duurzame viskwekerijen, een flink stuk
dichterbij. Victor Bierbooms: ”Dat moet wel
een vraaggestuurde markt zijn, dus lokale
handelaren moeten interesse hebben in vers
gekweekte vis om weer te verkopen. De demonstratiekwekerij heeft die afzetmarkt inderdaad,
want inmiddels zijn al twee batches tilapia opgeleverd van in totaal 1.500 kilo die zijn verkocht
aan één vaste leverancier. Die is heel tevreden,
want de mensen in Dar es Salaam hebben nog
nooit zulke verse tilapia gehad. Het kan immers
na volledige kweek al binnen een dag worden
verkocht. Traditionele kwekers die verder in het
achterland hun kwekerijen hebben, kunnen de
vis niet zo snel naar de stad brengen; daar kan
wel een aantal dagen overheen gaan.”

Online, www.course.fish,
kunnen de cursisten hun
kennis opfrissen.

In het nieuwe gebouw op de kwekerij is de hatchery geplaatst met twee grow-out systemen waarvan
één voor de helft op de foto is te zien.

Impact Clusters
De pilot met tilapiakweek is een van de impactclusterprojecten die ondersteund worden door de
Nederlandse overheid. In deze projecten zijn kennis, kunde en technologie gebruikt van veelal
Nederlandse bedrijven om de lokale private sector in ontwikkelende landen op te bouwen en
daarmee lokaal economische ontwikkeling te stimuleren. Naast het kweken van vis worden ook
projecten uitgevoerd in andere sectoren, zoals in de tuinbouw of dienstverlenende sectoren.
Nederlandse bedrijven of kennisinstellingen die willen meewerken aan het stimuleren en verder
ontwikkelen van deze private sectoren in ontwikkelingslanden, kunnen naar verwachting vanaf
volgend jaar gebruikmaken van een subsidieregeling voor Impact Clusters, die zal worden uitgevoerd door RVO. Deze wordt op dit moment op basis van ervaringen van een aantal pilotprojecten
ontwikkeld. Door te investeren in lokale capaciteitsopbouw draagt men bij aan het lokaal creëren
van banen en kan de sector verder groeien.

Tanzaniaanse viskwekers worden getraind op het kweken van tilapia met Nederlandse technologie.
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Lokale Tanzaniaanse kwekers worden door een kweker van de demonstratiekwekerij getraind op het
sorteren van de uitgekomen vislarven.
Visvoer
Het consortium kijkt inmiddels verder dan naar
Tanzania alleen. Zo kijken Viqon en Holland
Aqua naar het buurland in het westen, Rwanda,
en naar Zambia en Zimbabwe ten zuiden van
Tanzania. ”Dat doen we bij voorkeur met dezelfde partners als in dit consortium. We zijn allemaal al zeker tien jaar actief in Afrika, dus we
weten hoe het hier werkt. Overigens kan die keten die we net hebben opgezet, worden vergroot
met bijvoorbeeld een leverancier van visvoer,
zodat er een nog intensievere samenwerking
en integratie ontstaat en je nog beter vis kunt
kweken. En er zijn ongetwijfeld nog meer partners die bij kunnen dragen en landen waar de
techniek ook succesvol kan worden toegepast”,
besluit Aartsen.

Een staflid voert de tilapia in de buitenvijver.
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De beluchting van het RAS binnen.

