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Bouw je eigen viskwekerij
Deel 2
Door: Jelle Buscher

Een eigen viskwekerij, maar hoe dan? Als opfrisser: ik bouwde onlangs een
viskwekerij, genaamd Streekvis, en lever nu beekridder (Salvelinus alpinus). In
het eerste deel van deze reeks besprak ik het schrijven van een bedrijfsplan,
de vergunningen en de keuze van een locatie. In dit tweede deel wil ik het
hebben over de economische kant van de zaak: hoe schat je de kosten goed in
en hoe krijg je dat gefinancierd. Als eenmaal de knoop is doorgehakt begint
het geld van je rekening weg te vliegen. De bouw van kweeksystemen is
tijdrovend en veel van de materialen zijn specialistisch en daardoor prijzig.
Daarbij komen de vaste en variabele kosten die al aantellen voordat de
kwekerij draait. De drie grootste kostenposten, als de kwekerij een maal
draait, zijn voer, energieverbruik en arbeid.

Financiering en Subsidies
Ik heb mijn, nu nog kleine, kwekerij grotendeels uit eigen middelen gefinancierd, omdat
het vinden van financiers voor een viskwekerij een enorme uitdaging is. Ook om de financiële risico’s te beperken koos ik ervoor om
geen externe financiers te zoeken, of leningen
bij de bank af te sluiten. Wel heb ik een subsidie gehad van het regionaal investeringsfonds. Dit fonds is bedoeld om initiatieven in
de regio te stimuleren, en dus niet specifiek op
aquacultuur gericht. Helaas zijn de mogelijkheden voor aquacultuur subsidies in Nederland beperkt. De subsidies (van LNV en EU)
zijn gericht op grootschalige initiatieven met
navenante investeringen en motiveringen
vooraf en verantwoording achteraf. Hierdoor
zijn ze niet relevant voor kleine en middelgrote bedrijven, maar ook niet voor ondernemers
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met innovatieve ideeën.
Wel zijn er andere mogelijkheden om een
steuntje in de rug te krijgen. De komende jaren zal vanuit Brussel meer en meer worden
ingezet op regionale productie en nieuwe
streekproducten. Dit zijn potentieel interessante en relevante subsidies, ook voor starters
in de aquacultuur.

Je hebt altijd
kinderziektes die je
moet oplossen

De trommelfilter midden in de revisie, bijna klaar voor jaren van noestige arbeid.

Voor het vinden van een geschikte subsidie
nam ik een subsidiebemiddelaar in de hand.
Zo’n adviseur rekent in de regel 15% van het
subsidiebedrag als “fee” voor het binnenslepen
van een subsidie op een no cure-no pay basis.
Die lieden kennen het subsidiewereldje goed
en weten precies wat wel of juist niet in een
aanvraag moet staan. Bovendien nemen ze je
veel werk en zorgen uit handen. Dit was voor
mij de belangrijkste reden om een bemiddelaar in te schakelen.
Investeringspunten
Voor een sluitend plaatje van de kosten is het
goed een opsomming te maken van alle kosten waar je aan moet denken. Vergeet, naast
zaken als investeringen in grond en gebouw,
aanschaf van de eigenlijke kwekerij, en pootvis en voer voor de eerste kweekperiode, niet

de lopende kosten als huur, elektriciteit, water,
lozingskosten, chemicalien, medicijnen. Denk
ook aan de waarde van de eigen arbeid en wat
je daarvoor moet rekenen. Zeker als je nog
geen ervaring hebt met het bouwen van een
kweeksysteem is de kans groot op kostenonderschatting, op het over het hoofd zien van
bepaalde materialen in de begroting. En, let
goed op, een financiële tegenslag heb je zo te
pakken. Zorg dus voor een royale buffer voor
dergelijke risico’s: een post onvoorzien van 20
tot 25% is niet overdreven. Als je het financiële
plan klaar hebt en de middelen beschikbaar,
kan het bouwen beginnen. Chapeau!
Ik heb ervoor gekozen om vooral niet te bezuinigen op circulatiepompen. Deze pompen
zijn immers het hart van je kwekerij en het
is dus essentieel dat ze betrouwbaar zijn en
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Zoek en gij zult vinden, in de hal staan gebruikte vistanks, biofilter blokken en een elektrakast klaar
voor een tweede leven.
energie-efficiënt draaien. Ook hier geldt vaak
dat goedkoop duurkoop is. Goedkopere Italiaanse, of zelfs Chinese, pompen zijn minder
efficiënt en hebben daardoor ook hogere gebruikskosten op de langere termijn (gerekend
over de verwachte levenscyclus van de pomp).
Ik weet dat er veel systeembouwers zijn die
graag een Italiaans pompje plaatsen maar ik
raad dit niet aan. Veel van deze pompen moeten op relatief korte termijn worden vervangen en/of zijn uiteindelijk duurder door hun
hogere energiekosten. Dit is voor mij de reden
geweest om A-kwaliteit pompen van Deense
makelij te installeren.
Noodzuurstof voorziening, een noodaggregaat en alarmering zijn relatief kostbaar, maar
moeten van degelijke kwaliteit zijn. Bij een
kwekerij die op volle toeren draait, zit een on-
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geluk in een klein hoekje. Dit vang je alleen op
met een goedwerkend alarmsysteem en royaal geproportioneerde noodvoorzieningen.
Ik heb heel lang gezocht naar een aggregaat
die mij paste. Na meerdere goedkopere aggregaten bekeken te hebben kwam ik tot de
conclusie dat ik hier niet op mag bezuinigen.
Uiteindelijk heb ik mijn begrootte budget voor
een aggregaat verdubbeld en heb nu een betrouwbaar apparaat staan.

In het algemeen
geldt: goedkoop is
duurkoop

De twee circulatiepompen zijn het hart van mijn kweeksysteem.

Kostenbesparing
Zoals ik al eerder aangaf is de bouw van een
kweeksysteem behoorlijk kostbaar. Dit zit
hem uiteraard in de specialistische materialen
maar nog veel meer in de arbeidskosten. De
grootste besparing bij de start van mijn kwekerij was het zoveel mogelijk zelf ontwerpen,
bouwen en installeren.
Uit eigen ervaring kan ik je verzekeren dat de
bouw van een kwekerij vele uren vreet! Het
budget voor mijn kwekerij was behoorlijk
strak, waardoor slim met geld moest worden
omgegaan en zoveel mogelijk ‘in eigen huis’
werd ontworpen en gebouwd. Het scheelt
veel als je handig bent en ik heb het geluk dat
mijn vader ingenieur is en veel technische expertise inbracht. Hierdoor hebben we alles,
behalve het laswerk en een bronboring, zelf

kunnen doen. Uiteraard kan een systeembouwer worden gevraagd om het systeem kant en
klaar af te leveren, maar veel werkzaamheden
zijn eigenlijk vrij simpel. Denk hierbij aan pvc
lijmen, beugels zetten en tanks plaatsen. Bovendien, een groot voordeel van zelf bouwen
is dat je daarna exact weet hoe je kwekerij in
elkaar zit. Problemen zijn dan vaak sneller op
te lossen dan bij een systeem dat door een ander is neergezet.
Op (draaiende) materialen, die essentieel zijn
bij het in leven houden van je vis, moet je zeker niet beknibbelen. Vaak geldt: goedkoop is
duurkoop. Ik heb een aantal keren dubbel geld
uitgegeven omdat ik dacht met goedkopere
spullen toe te kunnen. Zo heb ik in een jaar tijd
3 dompelpompen versleten voordat ik toch
maar een degelijke pomp heb aangeschaft.
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Eerste Nederlandse
beekridderkwekerij scoort
groen op de VISwijzer
Good Fish geeft de eerste beekridderkwekerij in Nederland een groene VISwijzer score. Deze beoordeling is specifiek gemaakt voor deze kwekerij en geeft aan dat deze beekridder op een verantwoorde manier gekweekt wordt.
De beekridder valt onder de zalmachtigen en wordt ook wel trekzalm of riddervis genoemd.
De vis zit qua smaak tussen dat van zalm en forel in.
Groene score op de VISwijzer
Kweekvis wordt op de VISwijzer beoordeeld met een speciaal ontwikkelde methode voor
aquacultuur. Hierin wordt het brongebruik, de impact van de kwekerij op de omgeving en de
wet en regelgeving rondom de kweek beoordeeld.
Het grootste voordeel van beekridder is dat hij relatief eenvoudig te kweken is en dat er
ook minder visvoer nodig is dan voor bijvoorbeeld zalm. De ingrediënten in het visvoer dat
gebruikt wordt zijn afkomstig van duurzame en traceerbare bronnen. De beekridder wordt
gekweekt in een RAS systeem, dit maakt het mogelijk om water te hergebruiken en de condities van het water optimaal te reguleren. Tijdens het kweekproces wordt ook rekening
gehouden met dierenwelzijn. De beekridder wordt op een diervriendelijke manier afgedood
en er wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën en antibiotica tijdens het kweekproces.
Beekridder kopen
Ben je geïnteresseerd in het verkopen van beekridder in jouw viswinkel of restaurant? Neem
dan contact op met Jelle Busscher via info@streekvis.com

Zonde van het geld en alle sores! Verder zou
ik willen stellen dat je beter voor tweedehands
professionele materialen kan gaan dan kiezen
voor spullen die bedoeld zijn voor hobbymatig gebruik. Je kunt bijvoorbeeld te kust en te
keur goedkope trommelfilters kopen bestemd
voor koi vijvers, maar in de praktijk zijn deze
materialen niet opgewassen tegen het inten-
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sieve gebruik op een commerciële kwekerij.
Een andere manier om kosten te besparen is
om in alternatieven te denken. Door goed te
zoeken loop je soms tegen een verrassende
oplossing aan. Een voorbeeld: het soort kuipen dat boomkwekers gebruiken is vele malen
goedkoper dan op maat gemaakte tanks en

voldoen even goed.
Kort samengevat: zorg dat je spullen gebruikt
die robuust zijn en waar je van weet dat ze een
stootje kunnen hebben. Zo voorkom je dat je
dubbel geld uitgeeft. Op zaken die bij uitval
of slecht functioneren niet meteen tot sterfte
leiden kan je besparen. Denk hierbij aan een
trommelfilter, sproeipomp of niet bewegende
onderdelen zoals biomateriaal of tanks.
Tweede leven
Denk, voor het besparen op materialen door
het kopen van gebruikte spullen, bijvoorbeeld
ook aan vistanks, trommelfilters en voerautomaten. Zo hebben wij voor een van de kweeksystemen een gebruikt trommelfilter in eigen
beheer gereviseerd. Het filter kan nu een aantal jaren zijn werk doen voor een fractie van
de kosten van een nieuw exemplaar. Als je
goed rondvraagt en zoekt loop je tegen zeer
interessante materialen aan. Een Deense website (www.secondhandforfish.com) bemiddelt
in gebruikte aquacultuur materialen en het is
zeker de moeite waard om daar zo nu en dan
een kijkje te nemen. Vraag ook eens aan je
voerleverancier of die niet iets weet te staan.
Hij komt immers op vele kwekerijen en komt
daar vast wel eens ongebruikte spullen tegen.
Ik reed half Nederland af om apparatuur te
bekijken en op te halen. Hierdoor heb ik aanzienlijk bespaard op materiaalkosten.
Opstart
Opstartkosten worden vaak onderschat. Je
bent makkelijk een jaar, of zelfs langer, aan
het investeren voordat je de eerste omzet
kunt inboeken. Hierbij lopen de kosten ver
voor de baten uit. Immers, je kunt pas oogsten
als na vele maanden de pootvis is uitgegroeid
tot marktwaardige vis. Deze kosten moeten worden gefinancierd en dus begroot. Op
basis van mijn ervaring raad ik aan om deze
opstartkosten royaal te begroten. Een eerste
generatie vissen zal vaak meer tijd nodig hebben dan verwacht om op consumptiegewicht

Een van de vele ritjes door Nederland met materialen voor de kwekerij. Dit keer met het aggregaat.

te komen, doordat kinderziektes in de procedures opdoemen. Hoe fantastisch je systeem
op papier ook is, voor de opbouw van de eerste
generatie levende have, zou ik rekenen op een
termijn die tenminste 25% langer is dan vooraf
bedacht. Als deze startpopulatie eenmaal is
opgebouwd wordt omzet gemaakt en het leven een stuk gemakkelijker.
Een laatste tip, gebruik je netwerk. Er zijn vast
mensen die je een dagje willen helpen of met
je mee denken. Indien ik al deze aanwijzingen
niet ten volle had benut, was mijn plan niet
financierbaar geweest en zou dit artikel in
Aquacultuur ook niet geschreven zijn. Alles in
orde? Nou, hup aan de slag want er is werk te
doen! In het volgende artikel ga ik het hebben
over de bouwfase en opstart van de systemen.
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