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Bouw je eigen
viskwekerij (deel 1)
Door Jelle Busscher, zelfstandig ondernemer en consultant Aquacultuur

Wil je in Nederland een viskwekerij starten, dan komt daar behoorlijk wat bij
kijken. Vergunningen, financiering, kweeksystemen enerzijds; de keuze voor
voer en pootvis dan wel eieren anderzijds. Soms is dat leuk, soms minder leuk.
In de komende edities van Aquacultuur beschrijf ik de start van ‘Streekvis’,
mijn eigen viskwekerij.

Jongensdroom
Mijn eigen viskwekerij: dat was altijd al mijn
jongensdroom. Niet voor niets studeerde ik
Aquacultuur aan de WUR en ben ik mijn boterham daarin gaan verdienen. Na ruim zes
jaar ‘natte vingers’ werd mijn plan van aanpak
steeds concreter.
Mijn idee was om een kleinschalige RAS kwekerij met beekridder Salvelinus alpinus in Nederland te starten. Na acht maanden plannen
en schetsen was het bedrijfsplan klaar en door
meerdere mensen kritisch bekeken. De bouw
van mijn eigen viskwekerij kon beginnen.
In oktober 2019 kreeg ik sleutels in handen
van mijn nieuwe bedrijfshal waar de kwekerij
kwam te staan. Terwijl ik dit schrijf, in december 2020, zijn de eerste vissen klaar voor consumptie en is de kwekerij in grote lijnen klaar
en draaiend. Fantastisch! Maar hoe kom je tot
dit punt? In deze editie: de voorbereidingen.

neer te zetten met een productie van rond de
vijf ton. Dat plan groeide, zoals dat vaak gaat,
uit naar een productie van meer dan tien ton.
Nog steeds een zeer kleinschalige kwekerij die
beschouwd moet worden als een pilot. Maar
wel één waar een regelmatige productie kan
voorzien in de behoefte van (serieuze) afnemers.
De kwekerij moest in eerste instantie ook niet
te groot zijn, omdat beekridder zich eerst in
de markt zal moeten bewijzen. In Nederland
wordt deze vissoort nog niet gekweekt. Bovendien is het voordeel van een kleine kweke-

Voordelen van kleinschalig
Naast mijn werk als consultant in de aquacultuur wilde ik dan eindelijk die lang gedroomde
kwekerij gaan bouwen. In eerste instantie was
het idee om een eenvoudig kweeksysteem

opeens een duizendtons

Denk niet dat je zonder
praktische ervaring
zalmkwekerij kunt starten in
Nederland.
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Mijn bedrijfshal voor aanvang van de bouw. Maar hoe kom je zover dat je hier daadwerkelijk vis kunt
kweken?
rij dat je op lokale schaal je product kan afzetten en hierdoor met een zogenaamde ‘korte
keten’ zonder tussenhandel kan werken.
Dit komt de marge op je product ten goede.
Een goede marge is met een duurdere, maar
duurzame, kweekmethode als recirculatie
zeer belangrijk. Vanuit Brussel en Den Haag
wordt momenteel ook steeds meer ingezet op
lokale productie dicht bij de consument. Dit is
een trend die ook voor de aquacultuur interessant kan zijn. Denk hierbij aan mogelijke subsidies die deze korte keten stimuleren.
Kies de juiste vissoort
Ik ben heel lang op zoek geweest naar een vissoort die in mijn ogen geschikt is om in Nederland te kweken. Hierbij zocht ik een soort die
nog niet op hele grote schaal geproduceerd
werd. Je wilt tenslotte niet gaan concurreren
in een verzadigde markt. Mijn ervaring in ver-
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scheidene nichemarkten in de aquacultuur
zetten me op het spoor om ook een dergelijke
keuze te maken.
Het vinden van een soort die in mijn ogen geschikt was duurde bij mij best een aantal jaren.
Om succesvol een kwekerij te kunnen starten,
moet de soort die je kiest een specifiek publiek
aanspreken. Via een project in Noorwegen
liep ik tegen beekridder of trekzalm aan. Deze
soort wordt in Scandinavië, IJsland en Canada
al succesvol gekweekt en wordt lokaal gezien
als een delicatesse.
Bij de keuze voor de vissoort is het belangrijk
om creatief, maar ook realistisch te zijn. Welke
markt wil je aanspreken? Hoe ga je deze benaderen? Heb je voldoende ervaring? Denk
niet dat je zonder praktische kweekervaring
opeens een duizendton-zalmkwekerij in Nederland kan starten. Dat heb ik al een paar
keer mis zien gaan. Kijk bij voorkeur naar

zoetwatersoorten. De kweek in een zoetwatersysteem is beduidend eenvoudiger, bewezen,
en minder kostbaar dan een marine systeem.
Naar de markt
Best wat viskwekers hebben geprobeerd om
een heel nieuw soort vis te gaan kweken. Helaas het merendeel zonder succes. Bij deze
kwekerijen ging het kweekproces te moeizaam en/ of de verkoop van de vis schoot duidelijk tekort om de gehele productie kwijt te
raken. Concurrentie uit het buitenland kan
daar ook een rol in spelen. Denk dus vooraf
niet alleen na over het kweekproces zelf, maar
ook over de vraag hoe jij je vis wil vermarkten.
Lees je goed in over de vissoort die je op het
oog hebt. Online is vaak heel veel te vinden.
Of nog beter, probeer een andere kwekerij
of broederij te bezoeken waar je beoogde vis
rondzwemt. Schroom niet om daarin te investeren. Niks is zo leerzaam als kwekerijbezoek. Wanneer je je vooraf al een beeld hebt
gevormd van het type kweeksysteem dat je
wil gaan gebruiken, kun je dit meteen meenemen in je zoektocht naar een geschikte locatie. Andere zaken om goed naar te kijken zijn:
beschikbaarheid van voer, beschikbaarheid
van pootvis of eieren en waterkwaliteit-parameters.
Vergeet de RVO niet
Ook is het van belang om te kijken of ‘jouw
vissoort’ op de productiedierenlijst staat van
het RVO. Als je gekozen soort niet op de productiedierenlijst staat, kan je een tijdelijke
ontheffing aanvragen. In mijn geval stond
beekridder niet op de productiedierenlijst en
heb ik dus een tijdelijke ontheffing moeten
aanvragen.
In theorie staat er zes weken voor de afhandeling van een ontheffingsaanvraag. In de
praktijk kan dat een stuk langer duren, weet
ik inmiddels uit ervaring. Aquacultuur is in
Nederland geen activiteit die veel beoefend
wordt. Daardoor is er weinig kennis voorhanden en moet je specialisten die dit soort aqua-

Pootvis of eieren? In mijn geval werden het
eieren.
cultuur gerelateerde aanvragen kunnen behandelen met een lantarentje zoeken. In mijn
geval heeft de afhandeling van mijn aanvraag
drie maanden geduurd. Hou hier rekening
mee in je planning.
Locatie zoeken
Een geschikte locatie vinden kan een behoorlijke zoektocht zijn. Hier is het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ wel op zijn plaats,
heb ik gemerkt. In Nederland wordt er per
gemeente wisselend tegen aquacultuur aangekeken. In sommige gemeentes wordt het als

Niks is zo leerzaam als
bezoek aan een kwekerij
waar jouw potentiële vis
rondzwemt.
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industriële activiteit bestempeld, terwijl andere gemeenten het als agrarisch beschouwen.
Landelijk gezien wordt aquacultuur, bizar genoeg, als ‘intensieve veehouderij’ bestempeld.
Persoonlijk vind ik dit opmerkelijk, aangezien
de milieu-impact van de moderne aquacultuur een fractie is van die van de veehouderij.
Hoe het ook zij, dit maakt het starten van een
kweeklocatie een extra uitdaging. Informeer
bij de desbetreffende gemeente hoe ze een
viskwekerij bestempelen. Zo krijg je een beeld
of je in de buurt een geschikte locatie kan vinden, of dat je je toch in een andere gemeente
moet oriënteren.
Waterbron
Nog een aandachtspunt bij je zoektocht naar
en geschikte plek: informeer of je op de beoogde locatie een bron voor grondwater mag
laten aanleggen. In een waterwingebied mag
je in de meeste gevallen geen bron slaan. Mag
dat wel, ga dan op zoek naar gegevens van de
grondwaterkwaliteit in de buurt. Besef je dat
een kwekerij nooit beter zal zijn dan de kwaliteit van het grondwater! Uiteraard is waterbehandeling mogelijk. De meeste kwekerijen
hebben een ontijzering staan. Maar de kosten
daarvan moeten wel tegen de baten opwegen.
Vergunningaanvraag
Heb je je beoogde locatie gevonden, dan kan
je beginnen met de vergunningsaanvraag.
Hou hier wederom rekening met een lange
doorloopperiode: in ieder geval veertig weken.
Mocht je gebruik maken van een bestaand
gebouw of locatie, dan is de procedure makkelijker dan wanneer er een nieuwe bedrijfshal neergezet moet worden. Mocht je bij huis
kleinschalig willen beginnen, dan raad ik aan
om een bestaande hal of schuur te gebruiken.
Wil je meteen groots aan de gang, dan is nieuw
wellicht een verstandigere keuze.
De volgende stap
Dit klinkt allemaal wellicht weinig bemoedigend. Maar laat je niet tegenhouden door vele
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De opbouw van een van de kweeksystemen is
een van de vele stappen in het proces.

bureaucratische regeltjes. Hou vooral voor
ogen dat juist door die regels allerlei cowboypraktijken worden voorkomen. Voor een goed
plan, groot of klein, is er altijd een mogelijkheid.
Heb je je bedrijfsplan al aardig op orde? Heb
je een vissoort gevonden waar je lyrisch over
bent en waar je alle details van kent? Weet je
inmiddels een locatie waar je van start kunt
gaan? Goed zo, hou dat enthousiasme vast!
In de volgende editie wil ik het onder andere
gaan hebben over het budget en financiering
van je project. Waar kan je kosten besparen
en waarvoor is het raadzaam om juist genoeg
budget uit te trekken?
Referenties:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/productiedierenlijst

