Aquacultuur biedt
alternatieven
voor landbouw
Visleelt, ortewel commerei!!le aquaeulluur, kOmi in Nederland allengs meer in
de belangslelling. Dil blijkl uit de beriehlgevingcn in de media onder andere in
dagbladen, vllkbladen, radio en lelevisie. Er werd in 1985 Iweemaal een
symposium over aquaeultuur gehouden, die veel belangstelling trokkcn.
De gcsehicdcnis van de aquaeuit uur in
Nederland gaallerug naar de Iweede helfl
van de vorigc eeuw, schclpdicrcn teelt
wcrd in 1870 lIit vcrkavcldepcrcclcn in de
Zccuwsestromen gcborcn. AnisbCVfu chtIe 'Ioor he! eel'si kUllslmnlig ciercn van

biedell bij de hccrsende werkloosheid.
3. Er technisehe ontwikkelingcn zijn die
commcrciclc visleelt in Nederland mogelijk maken .
4. De vislecit momenlcel wereld wijd eell
snelle onlwikkcling doomla"kl, de jaar.
lijksc LoenalllC is zCvcn proccnl.

zalm ell brocdde deze uil. Visteeit heeft
lange tijd cen kwijncnd bcstaan gcledcn.
Gedu rende de 1IIIIIste 10 jaar lot 1984, zijn
10 lot 20 eommerei"le v~leeitbedrijven
begonncn . De rcccnLC tocname van bc-

eigenlijk is ell wal de problem. n en moge.
lijkheden voor de aq uaeuituur in Neder·

langstclling voor commerciclc vislcelt in

land zijn.

Hel voorga'lOde vormt de aan lciding om
CCrst nuder Ie bczicn wat aquacultuur nu

Nederland heeB "I ~ achlergrond dUi:
I , de pcrspectieven voor ve rder uitbrcidi ng
vnn de convcn tionclc dicrhoudcrij in Nc ~
dcrlillld zijn bcpcrkl. superhcffins, overproduktie en ccn mcstprOblccm.

2. Niellwe bedrijvcn kunnen een uitweg

*

Wereldproduktie (x 1000 toll) voor

aqutlcultuur produktgroepen ill 1979 ell
1983 (gegeJ'etls: FAO, Rome).

Aquaeultuur, de
gecontroleerde produktie
van water-organismen.
Deze produelie is gerichl op hel realiseren
van groci van de vis legen cen concurrcrcnde prijs. Hocvccl de vis kan grocien is
aO,. nkelijk va n de vi~,oon, de gro li e, de
Lcmpcrutuur en dc w8lcrkwalileit. or deze
Jaar

Produkt

1979

Vislceh
Molluskc:n (mouden . oc=sler::;: )
W:uerplillnlen (wieren)

3.4'10
3.450
71
2.3'10

4.448
3.246
123
2.394

Tala"1

9.400

10.211

CrUSIIII(ec=i~n (sarna len)
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1983

Procenluclc
onlwikkcling

27.4
- 5.9
73.2
0.2

n. met mindcr wnler doorsiroilling wo rdell
volslaa n (3 101 5 mual)
b. meer vis per vicrk:mtc meier worden
gchoudcn.
c. cen vcrsnclclc groei gcrcaliscL:rd WOJ'dCll
7..owcl in de wimer tl ls in de zomer,
d. cen Insere voedcrconvcrsic worden be-

* Kweekjorei iI/ Zee/al/d.
POICn liele sroei ook duadwcrkelijk wordl
gcrca lisccrd hangl dan vervolgens af va n

de kwa lileil va n het voedsel.
Er zij n verschillendc Icchsyslemen lOwel
voor koud- als VOO f wnrmwater l11inncndc

vissc n. Ecn nieuw onlwikkcld lccllsyslccm
bCSlUUl uit kooicn die in al orn iet strom cnd

wulcr worden geplaatsl. Oil SYSlecm vormt
de basis voor de snclgroeiende zalmlech in
Noorwesco. Oak kunnen ronde bekkcns
or silo's op de vaslc wal worden geplanlsl
die continu met vcrs wnter worden door-

slroomd.
Wanneer hel lOurSIOrSch.he va n dil WilIer
mel bchulp van zuivcr zuurstofkunstmaLig
wordl verhoogd kan:

reikl.
r. de lelh.le lemperaluur mel4 a 5 graden
worde n ve rhoogd.
Ook kiln bijvoorecld door verwarmd slromend koclwater van clcctricitcitsccntralcs
nog hogcr'c visdicht hedcn worden gCI'cali·
seerd. Ook paling en meerval komen dan
in uu nlllcrking Olll in Nederland gckwcekt
te worden,
Aun deze systemclI worden cisen gcstcld
voor de zui vcring va n het water:
n. vcrwijdering va n de orga nischc staf.
b. omzctting van ammonium in nilmat.
c. vcrwijdcring van nitruat.
d. weer op pcil brcngcn vnn het zuurstofgeholte in het wa ter.
c. cventuccl dcsinfectie V1m hel wuler.
Vcrschillcnde zui verings-syslem"n zijn beschikbaar. Doord.1 de olll va ng van de
aquacultuur in Nederland lot op hcden w
gering is geweesl is er bijgevolg geen
visleeh-lraditie en onlbreckl ambachlclijke
kcnn is en crvari ng. Daarnullst ontbrcckt
cen kadcr waa rdo r de aquacultuu r in
Nederland die groei kiln rcaliseren welke
zij in zich vcrborgcn hccfl.

Verlengstuk
Vislcelt wo rdt namclijk in bredc kringcn
vooral bcsehouwd als een verlengslUk va n
de vissel'ij mel ul zijn problemen. Bij
nadere beschouwing blijkl dal de enige
punlcn van ovcrecnkornst lus,(jcn vistcclt
en visscrij zij n; de verwerking, dc distribulie en de afzcI va n de vis. Dc visserij houdl
'lich verder bezig mel de va ngst va n de vis.
Als deze racellen zijn typisch voa r de
vcehouderij en ze vereisen veelcer de
dcskundigheid en de benadering va n een
boer dan die va n cen visser.
Hellijkl dan oak voor de hand liggend d.1
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ORGAN ISCH MATERIAAL
(mesugtaen/mengvoeder)

(watorvlooien)
(muggetarvon)

----I~~

opbouw van de voedselkelen

- - - - - .... stertte. elbraak

* Voedseloveb

ill <?ell

sinstilutcn. Ook hier zien we dIll visteeh
door deze groeperingen meonzekerheid en

,I>vi/I'er

de ex-visscrs door de afname van de visserij
overschakelen op het bcoefenen van de
"iSleclt maar het vorcngenoemdc geeft nan
dat er nogal wat meer benodigd is. Het
typiseh agrarische karakter van de intensieve visteeh houdt ook in dat de sector
goeddeels branchc-vrccmd is voor de gevestigde visserij-instanlies en onderzoek·
aanvoer

•

VISBASSINS

I ONTSMETIING :
I

otvoer

zclfsmet cen zekere argwaan wordt bezien .

Tegelijkertijd wordt wei tot de taken va ndeze visserij-instanties gerekend de begeleiding en het slimulere n va n de ontwikke-
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* Schemafische procesgang;1/ een
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NltrlllcoUe
NH4 -N + argon. N NOa -N
Organ. C CO2 !
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* Houderijsystemen en intensileit.miveaus iii de aquoculiliur (zoel water in gemoligd
klilllool).

ling vlln de aquacultuur. Ilijgevolg koml
hel cen en nnder nog "arzelend op gan g.

b. de innovalie-beluslheid van de Nederlandse boer.
c. hel voorwaarden scheppcnde beleid va n

Achterstand

de Ncderlandse overheid mCl zij n intergratie in het bedrijr.'devcn, OndCil.Ock, voor-

De intcnsieve visteelt is, 7nals gezcgd, een
jonge bedrijfslak en hel onlwi kkelen en
oplimaliseren van de geeigende teelt mcthoden is nog in voile gang.
Het kunstmalig voortplanlen, het verbe Ieren va n de voeders, hel op redelijk ni veau
brengen va n de gclOndheidsbewaking,
bcstrijding van visziekten en dc voorl ichting zijn enkele van de te overwin nen
problemen. Hieruil kan worden afgeleid
dill de visleelt in Nederland lOwel organisnlorisch als praclisch nag in de kin derschoenen Staat. Wanneer wij een vergelijking Irekken mel de ons omringende landen zien wij een enormc nchtcrstand. Voor
de veelal genocmde minder gunslige klimalologische omslandigheden voor vi teelt in ons land verwij ik naar deze Ifde
kli malologische beperkingen die de Nederlandsc luinbouw hecft. Deze is de grooISle
exporleur van agrarische prod uk len va n
Europa. Gcsleld kan worden dal dczc
nadelige omslandigheid blijkbaar voldoende gecompenseerd wordl door:
u. de ondernemcrskwaliteiten van de Ncdcrlandse boer en zijn gezin,

lichling, onderwijs en de gocde en betrouwbare agrarischc infra-struclUur.

Toekomst
Hel is niel ondenkbaar dBI ook de visleeh
mel een organisalie goede mogelijkhedcn
zou kunnen hebben. Oil goede perspeclief
wordl onderschreven door de overheid. die
voornemens is de visleelt volgens hel
Ittndbouwk undigonodel Ie gaan slimuleren; ook de onderzoeks-insliLUlcn hebben
gespccialiseerde mensen aa ngelrokkcn.
Zekcr nu de hooginlensieve systemen een

klimaalsonafhankelijk e en milieuvriendelijke visleell binnen bereik brengen lijkl
daarmce aan enige belangrijke randvoorward en voor de commercielc aquacultuur

in Nederland Ie zijn voldann .
Vooralsnog valt bij de commerciCle visleelt
te den ken aan die vissoorten waarvoor een
goede markt bestaal en waarvan de teelt-

melhoden uilgewerkl en bckend zijn. Ann
deze Iwee voorwa.rden voldoel zeker de
rorel en andere zal machtigen waarvan de
imporl in 1983 circa 7.000 Ion ler w•• rde
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1
van 75 miljocn gulden bedroeg. Ook voor
paling geldl cell lecr willigc markt leI'
groolle va n 7.000 ton. Hier is echter de
tecltmethodc nog niet volledig hekcnd en
bedrijlszekcr, c.q. rendobel. Voor de Afrikao nse Meerval geldt het omgekeerd als
voor de paling. Bcdrijlszeker en viSleeltkundig interessante teelunethoden zijn
voorhandcnl11aar de markt en de a fZClnlO-

gelijkhedcn zijn nog onduidelijk.
Hoc snc! en 101 welke onwflng zich in

Nederland cen ViSlccltsector 7..31olli wikkclen is momen tcel mocilijk te lcggen. Wei
staat vast dat de huidige technieken en de
niClIWC systcmen mogclijkhedcn bicdcn.
ECIl goede irnplcmcll tnlic \lU ll de vislecll in
de Nederlands•• grarische praktijk is cen
kl'ach ttour die nog vrijwel gchecl vOor ons
staat. Vandaar dat elke hulp dic ons
hicrvoor geboden word t met beide handen
wOI'dt aangcgrcpcn.
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Spanje
Ecn Zwccdsc firma "Farm Occn n" hccrt

de Spnansc rcgcring cell vOOl'slcl gcdnan

Om nan de rivier Riodu Ferrol cen visstcclt
projekt te rcaliseren voor 50 tol 200
vislelers. Die lO uden ieder rond de 100 ton
vis ku nncn gaan produccrcn door cen
investering va n cil'co 1.350.000,- per bedrijf. De waterkwalitcit is hieroplimafl l en
stijgt nooit hoven de 18 proccnl.

Noonllcrland
Een visetel1de nutie heeft de al.""klok
geluid.41 Procenl van ondcrvraagdc mensen hcelt gozcgd dat zij gecn vis mcer uit
tee durvcn te etcn door de Brilsc lozingcn
va n afvulwalcr ui t de atoomccillro ic.
lechts 26 proce nt vo nd het geen bezwallr.
Zclls zwcmmell in de zoe yond 42 procent
onge1.ond en 1..81 hel zeker niet docn,
Ook in lerland werd het resultaat vun cen
stud ie door de BIM bekend gemaakt. Zij
wuarschuwl VOOr cen ovcrteling van Atlantische Zal", . Dc lerse berckening gaat
uit va n cen opbrengst in de ja!'en 90 va n
153.000 Ton. Onder Noorwegen levert
hiervan 100.000 ton Schotiand 25000 ton
en lerland 10.000 ton. Het vcrbruik wo rdt
geschot op 125.000 ton. Een oversehot va n
28000 Ion is da n het gevolg.
De tcelt van Allanlischc Znlm is ,dleen
rcndabel voor bedrijven van 500 tOn en
40

Illeer. (Wan r hebbcn wij dit al meer
gehoord? red.) Dcze bedrijven kunnen opo
een winsl vun 18 procen l rckenen. Zokl de
wereldprijs met 10 procent dan kun t u
uilrekenen wal dil voor gevotg lleeft.

Amerika
Door eCIl joint-ve nture cooperatic meLde
VS heelt Japa n zij n produklie technologic
vall surimi produklcn prijsgegcvcn. Dil
omdut Amerika niel aileen door Icchnick
maar ook door het distributie kanaal de
Amcrikaa nsc murkl kan voorzien. Van
surimi, ofwei Alaska Kubcljlluw! koolvis,
omgcvormd tot een krecftenvlecs surognnt
prod ukt. Plauts voor import uit Japan is
hier door nauwelijks nog. Desondan ks
stegen de prijzcn in Ja pan voor Suri mi
produktcn, en de 'wonder.;tollen'. Hiervoor bcnodigd. Dit omdat het "itga ngsmaleriaal koolvis, zeer intensief bevist wo rdt.
Tol 01' heden is nog geen altcrnalicve
vissoorl hicrvoor gevondcn . Ecn procf met
cen Nieuw Zeclandsc soon vis, 'Hoki' is
mislukt. Japan verloorduszijn mono l>oli e~
positic voo r zijn surirniprodukten door tc
wei nig vis Cn de Amerikanllsc menlaliteit.

