K week vis zuiver tot op de graat

Kweekvis nadrukkelijk
aanwezig op Vis '86
Onder het motto 'K weekvis zuiver tot op
de graat' zullen de verenigde Nederlandse viskwekers zich op Vis '86 (22 tot
en met 24 september) in de Hilversumse
Expohal manifesteren. Het gaat goed
met de Nederlandse viskwekerijbedrijyen. Enerzijds gestimuleerd door stijgende visprijzen, mede a1s gevolg van
een schaarser wordend aanbod door
kwotering van de belangrijkste zeevissoorten; anderzijds door het beschikbaar
komen van een stuk kweektechniek afgestemd op de Beneluxomstandlgheden
is het aantal viskwekers sterk groeiende.
Dat een groot aantal 'nieuwe' viskwekers een agrarische achtergrond heeft is
niet verwonderlijk. Vooral in de landbouwsektor staan de rendementen
onder druk. Zaken als mestoverschotten
en het instellen van de superheffing zijn
daar mede debet aan.
In 1985 produceerden Nederlandse
kweekbedrijven al ruim 400 ton vis, voornamelijk forel en meerval. De verwachting
is, dat in 1986 ook paling zich als een steeds
belangrijker kweekvissoort zal gaan aandienen. Belangrijkste voordeel van kweekvis is het opgroeien van de vis in een absoluut schoon milieu.
Recirkulatiesystemen zorgen ervoor, dat
het water als het eenmaal schoon genoeg
bevonden is na laboratorium analyse ook
schoon blijft. Vis en visprodukten kunnen
door een uitgekiend kweekplan niet aileen
het hele jaar door in aile maatsorteringen
aan de afnemers aangeboden worden; ook
~,deze vis gegarandeerd verontreinigingsvrij. De Nederlandse viskwekers verenigd
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in de Vereniging Aguacultuur, hebben
hoge toekomstverwachtingen. Volgens
woordvoerders van deze vereniging zal de
viskweekproduktie binnen afzienbare tijd
explosief groeien. Hoeveelheden van tienduizend ton en meer zullen rond 1990 geen
utopie meer zijn.

Voorlichting
Zoals de champignonkultuur een hoge
vlucht nam nadat er voor deze tak een
proefstation (Horst) kwam met opleidingsen voorlichtingsfaciliteiten; zo hopen de
viskwekers, dat een snelle start van een
proefstation voor de viskweek, waarschijn-\
lijk in Brabant gesitueerd, gerealiseerd
wordt. De individuele kweekbedrijven
zouden met tal van praktische problemen
bij zo'n proefstation terecht kunnen; terwijl
juist daar op praktijkniveau naar optimale
kweekprocessen gezocht zou kunnen
worden. De overheid heeft inmiddels haar
steun toegezegd bij het opzetten van dit
proefstation.

Meer kans kweekvis
Ondanks kwoteringen en vlootinkrimpingen kan de toenemende vraag naar vis
even wei nog aardig opgevangen worden.
Omdat het grootste deel van de vangsten
van de Nederlandse schepen tot nu toe op
de exportmarkten verhandeld werd, zien
we vandaag de dag een lichte verschuiving
optreden naar de binnenlandse markt. De
prijsontwikkeling is daar voor een deel
mede verantwoordelijk voor. Door de hogere prijs die aan de afslagen voor een aantal soorten betaald moet worden, wordt de
konkurrentieoositie van het Nederlandse

visprodukt op de exportmarkten wat moeilijker. Vraag en aanbod houden elkaar zo
toch in even wicht. Anderzijds wordt in de
vraag naar meer vis ook voldaan door een
Iichte toename van de import; maar vooral
ook door een snelle expansie van de
kweekvisproduktie. Soorten als forel,
meerval en paling worden in steeds grotere
hoeveelheden in Nederlandse kweekbedrijven geteeld. Ret aantal viskwekerijen
groeit in Nederland spektakulair. Ze zitten _
over het hele land verspreid. De moderne
technologie heeft het mogelijk gemaakt,
dat een aantal kweekbedrijven in feite niet
meer gebonden is aan open water. Biologische filters in recirkulatiesystemen hebben
viskweek ook binnen het bereik van agrariers gebracht.

miljoen ton vis gekweekt met daarnaast een
vangst van nog eens 82 miljoen ton. Vis is
daardoor de grootste leverancier van dierlijk eiwit.

Eeo filet meer schept
ruimte voor 75.000 too
Zou de viskonsumptie onder invloed van
gezondere eetgewoontes snel toenemen,
dan zal die toename vooral opgevangen
gaan worden door kweekvis, dat bovendien het voordeel heeft dat het in volstrekt
verontreinigingsvrij milieu geproduceerd
kan worden. Juist de gegevens uit het onderzoek van de Leidse universiteit, dat het
eten van vis een gunstige invloed kan
hebben op de gezondheid en met name
preventief kan werken tegen hart- en vaatziekten, hebben een positieve .invloed op
het visverbruik.
Zou de konsumptie in Nederland bijvoorbeeld met gemiddeld een filet (150 gram)
per maand per hoofd van de bevolking
toenemen, dan zou dat een meervraag betekenen van vijfenzeventig miljoen kilo vis
per jaar (14 miljoen inwoners eten dan per
jaar twee kilo vis meer. Omgerekend van
filet naar levende vis, aanvoergewicht komt
dan op 75.000 ton). Zulke hoeveelheden
kunnen bij wereldwijde kwoteringsmaatregelen voor de 'vrije jacht' op zeeen en
oceanen aileen maar door viskweek
worden gerealiseerd. Kijken we even mondiaal, dan werd in 1984 bijvoorbeeld al tien
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