.ty,t

Economie' van
het viskweken
Drs. W.P. Davidse
Bij het viskweekproces kunnen allerlei biologische en scheikundige
parameters als groei van de vis en
zuurgraad van het water nauwkeurig worden gemeten. Economische
gegevens kunnen echter vaak niet zo
exact worden vastgesteld. In mijn
inleiding tijdens de PHLO-cursus
Visteelt in maart van dit jaar, onderstreepte ik al dat daarvoor vaak
eerst uitgangspunten en veronderstellingen moeten worden geformuleerd.
Om het winstniveau (de rentabiliteit) te
meten moet er eerst van worden uitgegaan
dat het bedrijfwordt gecontinueerd. Daaruit kunnen twee hoofdvoorwaarden worden afgeleid: Om te beginnen moeten de
bedrijfsmiddelen, die worden opgeofferd
bij de produktie, kunnen worden vervangen. Verder moet de ondernemer een
bevredigend inkomen uit zijn bedrijf kunnen behalen.
Speciaal bij duurzame bedrijfsmiddelen,
zoals een gebouw, de kweekbassins, is het
niet zo gemakkelijk vast te stellen welk
deel van de aanschafkosten moet worden
toegerekend aan de jaarproduktie. Het
vaststellen van de afschrijvingstermijnen
voor dergelijke bedrijfsmiddelen is een
arbitraire zaak. Dat is weI gebleken uit de
begrotingen die werden ingediend ten bate
van het verkrijgen van de EG-investeringssubsidie voor viskwekerijen. Bij de afdeling Visserij van het LEI zijn de afgelopen
'jaren plus minus 43 van deze begrotingen

beoordeeld. Daarbij waren er grote verschillen in de afschrijftermijnen voor het
gebouw en de onderdelen van de kweekinstallatie.
Bij het tweede genoemde punt moet worden vastgesteld welke kostenbedrag voor
de eigen arbeid van de ondernemer moet
worden gerekend. Het LEI gaat ervan uit
dat de ondernemer tenminste net zoveel
moet verdi en en als een werknemer in het
agrarische bedrijf of een opvarende op een
vissersschip bij visserijbedrijven.
Bij forel- en meervalkwekerijen kan in het
algemeen voor de eigen arbeid van de
ondernemer, het best worden gerekend
met de arbeidskosten inc1usief sociale lasten voor een vakarbeider in de veehouderij
(ongeveer 60.000 per jaar momenteel). Bij
palingkwekerijen kan dit wat anders liggen. De maatstaf is hier in het algemeen het
inkomen dat de arbeid, in het meest voor
de hand liggende alternatief, zou hebben
opgebracht.
. Volgens het LEI-onderzoek in de landtuinbouw en visserij zijn veel bedrijven al
jarenlang verliesgevend. Dat betekent in
het bijzonder dat de arbeid van de ondernemer geen beloning opbrengt die gelijkwaardig is aan die van een werknemer in
de betreffende sektor. Desalniettemin gaan
verliesgevende bedrijven hierom nog niet
failliet, omdat veel boeren, tuinders en
vissers blijven werken voor een relatief
gering uurloon. Door de vele gewerkte
. uren en ook vaak door het meewerken van
de boerin kan het gezinsinkomen in veel
gevallen toch nog heel behoorlijk zijn. Bij
visserijbedrijven speelt dan nog een rol, dat
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het bedrijf kan worden voortgezet ook al
worden de afschrijvingen niet volledig
verdiend.
Ik wil met dit alles zeggen dat bedrijfsuitkomsten en kostprijzen van viskwekerijen
niet altijd harde gegevens zijn. Wanneer
men kennis neemt van een kostprijs van
gekweekte vis moet men zich steeds afvragen of de eigen arbeid van de ondernemer
hierin begrepen is en tegen welk tarief.
Voorts is het bijvoorbeeld van belang hoe
de rente is gecalculeerd. Is rente berekend
over het gehele vermogen of is aIleen met
de te betalen rente rekening gehouden?
Er is nog een faktor waarmee rekening
moet worden gehouden bij het interpreteren van de winstgevendheid van een bedrijf. Oat is de bekwaarnheid van de
ondernemer.
Men moet bijvoorbeeld voorzichtig zijn
met het leggen van een direkt verband
tussen de winstgevendheid van een bedrijf
en de vissoort die wordt gekweekt. Is
palingkweek meer rendabel dan kweek
van bijvoorbeeld forel? Oat zal voor een
deel ook van de ondernemer afhangen.
Zo is het ook gevaarlijk om in algemene
zin een samen hang te leggen tussen een
bepaald viskweeksysteem en de kostprijs
van de erin gekweekte vis. In de praktijk
kan de faktor ondernemersbekwaamheid
weI eens een veel grotere invloed uitoefenen dan de eigenschappen van een bepaald
recirculatiesysteem. Bij de afdeling Visserij
van het LEI is lange tijd het optimale schip
in discussie geweest. We zijn er nu weI
achter dat dit eigenlijk niet is vast te stellen
omdat de bekwaamheid van de schippereigenaar er steeds doorheen speelt. Twee
dezelfde schepen waarmee aan dezelfde
visserij wordt deelgenomen op dezelfde
visgronden kunnen zeer grote verschillen
in de visopbrengst, de besomming te zien
geven.
Ik geef als voorbeeld de verschillen in
besomming (de visopbrengst) van 2 kotters, allebei met een motorvermogen van
12

300 pk en 2 jaar oud. Met het ene schip
werd f 4725,- gemiddeld per d~g besomd
(in 1985) en met het andere, onder vergelijkbare omstandigheden, f 7990,-.
Een voorbeeld uit de viskwekerij is in dit
verband misschien nog meer sprekend:
Twee Noorse zalmkwekerijen, die in dezelfde fjord liggen, hetzelfde kooivolume
hebben, kwamen tot geheel verschillende
kostprijzen: Ret ene bedrijf produceerde de
zalm voor f 7.97 per kilo en het andere
voor f 12.64, zo bleek vorigjaar al uit een
bijdrage van drs. W. Dekker aan Aquaforum (or. 2).

Net als in het vorige voorbeeld ligt de
voornaamste oorzaak van het verschil aan
de opbrengstkant. Ret bedrijf met de lage
kostprijs behaalde een 65 procent hogere
jaarptoduktie.
Bij het kennisnemen van kostprijzen moet
men dus steeds bedacht zijn op de nauwe
samenhang tussen bekwaamheid en de
ondernemer of de bedrijfsleider en het
kostprijsniveau.
Ret LEI publiceert regelmatig kostprijzen
van agrarische produkten. Zo bedroeg
bijvoorbeeld de kostprijs van varkensvlees
(levendgewicht) in hetjaar 1985 f 4,10 per
kilo. Deze kostprijs-calculaties worden
steeds gemaakt voor goed geleide bedrijyen.
In het vervolg wordt een fmancieel plaatje
voor enkele vissoorten (forel, meerval,
paling) getoond. Deze kostengegevens zijn
niet, zoals bij andere sektoren, gebaseerd
op deelnemers aan bedrijfsboekhoudingen. Ret zijn steeds ramingen gebaseerd op
haalbaarheidsstudies die door het LEI zijn
verricht, veelal samen met anderen zoals
het Rijksinstituut voor visserijonderzoek
(RIVO).

Foret
Op bescheiden schaal wordt in Nederland
regenboogforel gekweekt in zoet water. De
vis wordt gekweekt in kooien of in bassins

lABEL 1
grond met vijver
loods met inventaris
kweekinstallatie
onvoorzien

60.000 (resp. 0,5 en 5 ha)
110.000
80.000
15.000

lotaal

265.000

fIi

I
aan de wal, waar doorheen water uit een
vijver wordt gepompt. In het laatste geval
kunnen de kweekomstandigheden beter in
de hand gehouden worden, onder andere
door verrijking van het water met zuurstof.
De vijver zorgt dan voor een natuurlijke
zuivering van het kweekwater.
Er zijn plannen voor uitbreiding van deze
vorm van forelkweek onder andere door
gebruik te maken van diepe ontgrondingen
in Brabant en dergelijke.
In het algemeen zullen de volgende faktoren een belangrijke invloed hebben op de
winstgevendheid van een forellenkwekerij:
- de con currentie die wordt ondervonden
van de Deense forelprodukten. Denemarken is een van de voornaarnste forelproducenten in Europa; een groot gedeelte van
deze produktie wordt uitgevoerd. In Nederland wordt momenteel ongeveer 900
ton Deense forel ingevoerd, waarbij duidelijk sprake is van een groeiende hoeveelheid. Deze import met een gemiddeld
prijsniveau (1985) van f 8,85 per kilo kan
onder bepaalde omstandigheden leiden tot
een prijsdruk voor de Nederlandse kwekers:
de handigheid bij het kweekproces. Er is
hierbij nog varia tie in kweekmethoden,
naar gelang de uitzet van pootvisjes (formaat) en kweek in kooien of in bassins aan
de wal. Voorts kunnen verschillen in
kweekstrategie leiden tot belangrijke verschillen in het eindresultaat. Men kan forel
van 250 a 300 gram kweken, maar ook de
grotere zalmforel (tot 1,5 a 2 kilo);
- het benutten van mogelijkheden om het

gekweekte produkt verder te valoriseren,
bijvoorbeeld door zelf te roken.
Door het LEI is in 1985 een haalbaarheidsstudie naar forelkweek uitgevoerd, waarvan in tabel I enkele uitkomsten worden
getoond.
Er moet bij opgemerkt worden dat de
uitkomsten in de praktijk hiervan sterk
kunnen afwijken, met name door de hiervoor genoemde 3 faktoren. Daarbij kunnen ook nog investeringen sterk varieren,
onder andere door verschillen in hetgeen
betaald moet worden voor de grond en de
vijver (pacht of eigendom).
De belangrijkste uitgangspunten bij deze
raming zijn:
- jaarproduktie 30 ton regenboogforel, met
een gewicht van rond 250 gram.
- de forel wordt gekweekt in bassins op het
land; het water uit de vijver wordt hierin
doorheen gepompt, na te zijn verrijkt met
zuivere zuurstof.
- de investeringen bedragen in totaal f
265,000, zoals blijkt uit tabel 1.
De investeringsbedragen zijn zo laag mogelijk gehouden door uit te gaan van een
eenvoudige uitvoering van de kweekinstallatie en dergelijke, terwijl voorts rekening
is gehouden met enige zelfwerkzaamheid
van de kweker.
De prijs die voor de verkochte forel
ontvangen wordt is doorslaggevend voor
de financiele uitkomst van het kweekproces. Bij een voorzichtige prijsschatting van
f7,50 per kilo komt er een netto-verlies uit
van:
30.000 x (7,73 -7,50) is f6,900. Kweek is
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MV lABEL 2
De kostprijsraming voor een dergelijke forelkwekerij ziet er dan als voigt uit:
Raming van de kostprijs per kg. voor regenboogforel
pootvis
voer
energie
zuurstof
onderhoud
algemene kosten
afschrijving en rente
arbeid
afleveri ngskosten

0,15
2,58
0,40
0,45
0,11
0,38 (incl. verzekeringen)
1,01
1,65

lotaal

7,73 per kg

1 --

dan toch nog weI mogelijk wanneer de
kweker genoegen neemt met een inkomen,
zoals dat in tabel 3 is opgebouwd.
Een twee kwartjes hogere forelprijs doet
dit ondernemersinkomen reeds toenemen
met f 15.000.
Deze raming is een minimum schatting
omdat een ervaren kweker weI meer dan
30 ton forel per jaar kan kweken. In
Denemarken worden weI produkties van
100 ton of meer per manjaar gehaald; dan
zal toch echter wel extra arbeid aangewend
moeten worden voor het klaarmaken van
de vis t.b.v. de verkoop.

Kweek van forel
in het zoute water
In 1979 werd voor het eerst in Nederland
een rapport gepubliceerd over de commerciele haalbaarheid van zeeviskweek.
Daarin werd veel aandacht geschonken
aan de kweek van zalm en forel.
Niet zo lang daarna begonnen enkele
pioniers met de zoutwaterkweek van regenboogforel in schepen en in kooien. De
kweek in de schepen bleek niet erg succesvol; momenteel is er nog een enkel bedrijf
dat in kooien kweekt.
Op papier lijkt deze kweek van zalmforel
met een gewicht van zo'n 2,5 kilo rendabel

te kunnen worden. Voorwaarden zijn dan
wel dat een erg goede kwaliteit wordt
geleverd, vergelijkbaar met die van de
Noorse zalmforel en voorts dat de jaarlijkse vissterfte beperkt blijft tot zo'n 20
procent.
Bij een studie naar visteeltmogelijkheden
achter de Oosterscheldekering 1) bleek dat
onder deze voorwaarden een behoorlijke
netto resultaat zou kunnen worden behaald. Daarbij werd ook een kasstroomprognose gemaakt over een periode van 15
jaar, met enkele kalamiteiten (zoals massale vissterfte) in de aanloop-fase. Daarbij
kwam de interne rentevoet nog uit op 13,5
procent.
Deze prognose is echter in de praktijk niet
gehaald, vooral door de steeds weer optredende grote sterfte in de zomer, bij te hoge
watertemperaturen voor de zalmforel.
Wellicht dat kweek van andere soorten
(zeeforel) of kweek in bassins op het land
meer uitzicht geeft op een goede rentabiliteit.

De kweek van meerval
In september 1982 begon de heer Van der
Schaft te Uden met het kweken van
meerval voor commerciele doeleinden. De
belangstelling voor bedrijfsmatige kweek
15
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lABEL 3
Berekende arbeidskosten, 30.000 maal f 1,65 is
Netto-verlies

49.500
6.900

Ondernemers-inkomen

42.600

van de Afrikaanse meerval nam daarna
snel toe, speciaal in landbouwkringen.
Omdat de afzetmogelijkheden toch nog
vrij beperkt zijn kan het starten van meervalkwekerijen momenteel niet worden
aangemoedigd. Er is al een behoorlijke
capaciteit aanwezig of gepland. Een aanwijzing hiervoor vormen de aanvragen die
zijn ingediend t.b.v. het verkrijgen van
investeringssubsidie krachtens het Europese Orientatie- en Garantie Fonds
(EOGFL). Tot en met 1986 waren 22
aanvragen ingediend met een totale geplande produktiecapaciteit van bijna 800
ton. N u zullen bepaald niet al die projekten
tot uitvoering komen, doch een produktiecapaciteit van in totaal zo'n 300 ton 2) lijkt
nu wel voldoende om aan de huidige vraag
te voldoen en om daarbij ook nog te
proberen verder in de diverse afzetkanalen
te penetreren met de verschillende meervalprodukten. Afgezien van de afzetbeperkingen lijken er kweektechnisch gezien
niet zoveel knelpunten te zijn bij het
bedrijfsmatig kweken van meerval. In dit
verband zal worden bezien welke investeringen benodigd zijn bij het opzetten van
een meervalkwekerij en welke kostprijs
per kilo afgeleverd produkt kan worden
verwacht.
1) Maricultuur achter de Oosterscheldekering, 1984. Projektgroep Marios
2) Produktcapaciteit die in het najaar van
1986 tenminste aanwezig was blijkens het
rapport 'Mogelijkheden voor versterking
van de infrastructuur voor viskweek in
Noord-Brabant', 1986. Bureau voor
Ruimtelijke Ordening van Heesewijk

B.V.
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De gemiddelde investering bij de 22 projekten waarvoor de eerder , genoemde
EOGFL-subsidie is aangevraigd bedraagt
ruim f 300.000, bij een geplande produktiekapaciteit van gemiddeld ongeveer 40
ton per jaar. Van deze totale investering
maakten de kweekinstallatie met de verwarmingsvoorzieningen gemiddeld rond f
230.000 uit. Deze voorgenomen investeringen komen dan uit op gemiddeld £7500
per ton, waarvan dan zo'n f 5700 bestemd
is voor de kweekinstallatie en de verwarmingsvoorzieningen.
Deze geraamde investeringen per bedrijf
vertonen zeer grote verschillen bij de 22
projekten. In een aantal gevallen was een
geheel nieuwe loods in het plan opgenomen terwijl er ook projekten waren van
veehouders die ruimte hadden in hun
bestaande stal, waardoor slechts een betrekkelijk geringe investering in de kweekinstallatie nodig was.
Bij de hierna-volgende kostprijsraming is
uitgegaan van een bedrijf met een produktiecapaciteit van 30 ton per jaar. De to tale
investering is geraamd op f 220.000 waarvan f 135.000 bestemd is voor de kweekinstallatie en de verwarrningsvoorzieningen. Er is verder een eenvoudige loods
opgenomen die een investering van f
75.000 vergt.
De kweek van 30 ton meerval per jaar
vergt vermoedelijk een half manjaar, zodat
er nog ruimte is voor (agrarische) nevenaktiviteiten. Bij kweek van 500 gram vissen,
met een mestronde van een halfjaar kan de

begroting voor een gemiddeld jaar er als
voIgt uitzien:

JABEL4

~

Kostenbegroting voor een meervalkwekerij met een produktiecapaciteit van
30 ton per jaar.
per jaar
pootvis
voer
energie en water
onderhoud
consultancy e.d.
algemene kosten
afleveringskosten

21.500
66.000
20.000
4.500
2.500
6.000
6.500

per kg

o. '!tl.
1. 00

0,72
2,20
0,67
0,15
0,08
0,20
0,22

lopende uitgaven
arbeid eigenaar
afschrijving en rente
onvoorzien

127.000
30.000
38.000
5.000

4,24
1,-1,27
0,17

Jotale kosten

200.000

6,68

Ter toelichting op deze raming nog het
volgende:
- er is van uitgegaan dat pootvisjes worden
gekocht met een gewicht van ongeveer 8
gram a25 ctl st. De vissterfte is (wat hoog)
geschat op 30 procent.
- voederconversie: 1,2; voerprijs van f 1,70
per kilo.
- er is uitgegaan van een watervolume in de
teeltbassins van 40 kubieke meter; kosten
energie en water geschat op f 500 per
kubieke meter, waarvan ongeveer f 475 uit
energie kosten (gas en electra) bestaat.
Ramingen lopen op dit punt sterk uiteen.
Ret gemiddelde bedrag aan energie en
water geraamd door aanvragers van EGsubsidie bedroeg f 550,- per kubieke meter.
Ret ingenieurs-bureau Raskoning, dat de
energiekosten voor een 100 ton meervalkwekerij heeft geraamd, kwam uit op
ongeveer f 525 per vierkante meter; door
het treffen van energiebesparende maatregelen is dit vrij gemakkelijk te verminderen
tot ongeveer f 400 per kubieke meter. In de

praktijk is gebleken dat de energiekosten
nog weI wat lager kunnen zijn bij een erg
goede isolatie van de kweekruimte en de
bassins.
- arbeid eigenaar: 112 manjaar a 60.000.
Dit zijn (afgerond) de arbeidskosten (incl.
sociale lasten) voor een volwassen arbeidskracht in de veehouderij.
- afschrijving en rente: de loods wordt
afgeschreven in 20 jaar en de kweekinstallatie in 10 of 5 jaar, naar gelang de te
verwachten levensduur. Voorts is gerekend
met 6,5 pro cent rente over een gedeelte
van de kosten ('werkkapitaal') en over het
bedrag dat is geinvesteerd in de duurzame
bedrijfsmiddelen.
Zoals eerder werd opgemerkt kunnen er
grote verschillen in de kostprijs optreden
tussen verschillende bedrijven, met name
als gevolg van de bekwaamheid van de
kweker. Daarom is het wenselijk om te
bezien in hoeverre de kostprijs per kilo
gevoelig is voor de verschillende invloedsfaktoren.
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lABEL 5
Effekt van gunstige en ongunstige faktoren op de kostprijs van gekweekte
meerval, t.o.v. de uitgangssituatie in tabel1.

Ongunstig
20%
20%
20%
20%

Kostprijs/kg

lagere produktie
f 7,53
hogere voeder conversie (1.45) f 7,14
hogere investeringen
f 6,89
hogere energiekosten
f 6,81

De kostprijs per kilo wordt dus het meest
bei'nvloed door verschillen in de produktieomvang bij een bepaalde capaciteit en,
in de tweede plaats, door varia ties in
voederconversie en voerprijs.
Omdat meervalkweek nog nauwe1ijks op
volledig bedrijfsmatige schaal wordt uitgeoefend is het denkbaar dat bij voortgaande kweek verdere optimalisaties mogelijk zijn.
Illustratief is in dit verband de varkenshouderij, waarbij de kg-kostprijs over een
periode van 10 jaar met bijna 30 procent is
gedaald (in reele guldens gemeten). Hieraan leverde de daling van de voerprijs (met
22,5 pro cent reeel gezien) een be1angrijke
bijdrage.
Het is denkbaar dat, wanneer een voortgaande ontwikkeling van de meervalkweek mogelijk is, de kostprijs kan dalen
tot f 5,- af 5,50 per kilo. Dan zouden zowel
de jaarproduktie per kubieke meter water,
als de voederconversie en/of de voerprijs
nog gunstiger moe ten worden.
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat
kwekers lang kunnen doorgaan met produceren wanneer geen volledig kostendekken de prijs wordt ontvangen. Zoals al in
het begin werd opgemerkt waren in de
afgelopen jaren de netto-resultaten van
landbouwbedrijven overwegend negatief.
Toch gaan maar weinig bedrijven in de
landbouw failliet. Verlies betekent dat
geen volledige vergoeding wordt ontvangen voor de eigen arbeid en voor de kosten
van het gei'nvesteerd vermogen.
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Gunstig

Kostprijs/kg

10% hogere produktie
10% lagere voerprijs
sterfte 20% ipv 30%

f 6,35
f 6,44
f 6,51

Ook bij een meervalprijs af kwekerij van f
5 a f 6,- per kilo is de meerval een
betrekkelijk duur produkt, zowe1 in vergelijking met de andere agrarische produkten
als met andere visprodukten. Dat betekent
dat, ook bij een verbetering van de marktacceptatie voor de meervalprodukten, deze
kweek slechts voor een beperkt aantal
kwekers een redelijk inkomen kan bieden.

De mesterij van paling
Omstreeks 1982 begon men in Nederland
met het maken van concrete plannen voor
het mesten van paling. Van een echte
kwekerij kan hier eigenlijk niet worden
gesproken omdat broedwinning (nog?)
niet mogelijk is. Er wordt uitgegaan van
glasaal, die onder andere van speciale
verzamelstations in Frankrijk en Engeland
gekocht kan worden, of van pootaal. Deze
jonge paling (gewicht ongeveer 20 gram) is
6f afkomstig van de visserij 6f van een
speciale pootaal-kwekerij. In het laatste
geval is de aal reeds gewend aan het voer,
hetgeen tot een snell ere groei en minder
sterfte in de mesterij zalleiden.
De belangstelling voor het starten met een
palingmesterij is sterk gestimuleerd door
de EG-subsidie-regeling voor de aquacultuur. In het kader van deze rege1ing wordt
25 procent subsidie verleend op de investeringen, aangevuld met 5 procent subsidie,
die door de nationale overheid wordt
verstrekt.

J

In de jaren 1982 tf m 1986 werd in totaal
voor 21 projecten subsidie aangevraagd.
Deze plannen waren in het algemeen goed
voorbereid en deskundig tot in details
uitgewerkt. Bij realisatie van al deze plannen zou de totale produktie aan kweekpaling uitkomen op zo'n 2900 ton. Nog
afgezien van de afzetmogelijheden zou dit
vermoedelijk tot ernstige knelpunten leiden op het gebied van de glasaal- en
pootaalvoorziening. Daarom komt slechts
een beperkt aantal bedrijven voor subsidie
in aanmerking. Ook in het buitenland
wordt gestart met min of meer grootschalige palingmesterijen. Met name in Denemarken, waar de viskweek reeds een sektor van belang is, worden of zijn palingmesterijen gebouwd. In dit land is ook
reeds vrij veel know-how aanwezig, onder
andere verkregen door meerjarige ervaring
, met mesterij van paling bij een soort
proefstation. (Ret Deense instituut voor
Aquacultuur, DAI). Tijdens een seminar

over viskweek, injuni 1986, werd door een
Deense inleider opgemerkt dat het palingmesten bij een enkel gestart bedrijf vermoedelijk reeds winstgevend begon te
worden. Verschillende palingmesterijen
waren daar echter al stopgezet vanwege
uiteenlopende problemen.
, Over de economie van het palingmesten
valt momenteel nog niet zoveel concreets
te zeggen. Ret zal nog moeten blijken in de
praktijk of een rendabele palingmesterij
mogelijk is. Momenteel (januari 1987) zijn
nog maar enkele bedrijven van start gegaan.
Er kan nu dan ook slechts een voorzichtige
prognose worden gemaakt omtrent de
winstgevendheid van een palingmesterij.
De basis hiervoor wordt weer gevormd
door haalbaarheiElsonderzoek dat is verI richt door het EI, in samenwerking met
het RIVO, ten De oeve van adviesverlening over de genoemde subsidieaanvragen.
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label 6
Opbrengsten- en kostenraming voor een 100-tons palingmesterij

Totaal per jaar

Guldens per kg

Opbrengst 100 ton a f 15,-/kg
Kosten:
pootaal (16,4 ton)
voer
energie
technische, medische begeleiding londerhoud
algemene kosten lonvoorzien
arbeid (3 personen)
afschrijving gebouw, installaties e.d.
afschrijving en rente aanloopverliezen
rente totaal geInvesteerd vermogen

f 1.500.000

f 15,-

258.000
347.000
115.000
78.000
71.000
135.000
143.000
124.000
117.000

2,58
3,47
1,15
0,78
0,71
1,35
1,43
1,24
1,17

lotale kosten

f 1.388.000

f 13,88

Netto-winst

Een palingmesterij vergt aanzienlijk hogere investeringen dan de kweek van
meerval. Per ton af te leveren paling
komen de investeringen uit op f 20.000 it f
25.000. Hiervan wordt gemiddeld ongeveer 55 procent gevormd door de kweekinstallaties, inclusief de verwarming en 45
procent door het gebouw en de grond. De
winstgevendheid van het palingmesten is
ges~hat o.b.v. een (papieren) 100 tons
bedrijf.
Een dergelijk bedrijf zal dus een investering vergen van rond 2 en een kwart
miljoen gulden, v66r aftrek van subsidie en
WIR- premie.
Er is bij het begroten van uitgegaan dat
begonnen wordt met pootaal van 20 gram
per stuk, die in 7 it 8 maanden wordt
afgemest tot een stuksgewicht van rond
150 gram. De groei van de individuele
palingen kan echter zeer sterk uiteen 10pen.

Toelichting
- Er is uitgegaan van een gemiddelde
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112.000

f

1,12

pootaal-prijs van f 15,75 per kilo. Verondersteld is dat zowel voorgestrekte als
wilde pootaal wordt benut als uitgangsmateriaal.
- Voederconversie: 1,8
- Afschrijvingstermijnen: gebouw 20 jaar bassins en techniscbe installaties 15 en 10
jaar - apparatuur 5 jaar.
- Afschrijving aanloopverliezen: er is verondersteld dat in het eerste en tweede jaar
respectievelijk 33 en 60 porcent van de
geplande produktie wordtgerealiseerd. De
aanloopverliezen (ongeveer f 900.000 met
name door onderbezetting) die hieruit
voortvloeien zijn over een termijn van 10
jaar afgeschreven in de vorm van een
jaarijkse annuiteit. Zodoende wordt elk
jaar f 124.000 in rekening gebracht t.b.v.
bet dekken van de aanloopverliezen.
- Netto-winst: hierbij moet worden bedacht dat er waarschijnlijk geen sprake zal
zijn van een stabiel winstniveau. Bij een
nieuwe produktiewijze als de palingmesterij zijn de risico's nog groot. Wanneer

bijvoorbeeld de sterfte van de pootaal door
ziekte en dergelijke toeneemt van 20 tot 40
procent slaat de netto-winst uit tabel 3 om
in een · netto-verlies van ongeveer f
240.000.
Op lange termijn gezien valt geen hoog
winstniveau te verwachten bij het palingmesten; althans niet voor de doorsnee
palingmesterij. Wanneer een rendabele
palingmesterij op bedrijfsmatige schaal
mogelijk blijkt te zijn is het te verwachten
dat steeds meer bedrijven zich gaan bezighouden met de palingmesterij. Dit zal
waarschijnlijk leiden tot een nauwer wordende marge door de stijgende glas- en
pootaalprijs en een dalende prijs voor de
consumptiepaling. Hoewel de afzetmogelijkheden voor dit produkt goed zijn, valt
toch een prijsdruk te verwachten bij een
erg sterke toename van de kweekpaling.

mend, aanbod. De kweek van platvis (tarbot) schijnt bij enkele kweekbedrijven in
Groot Brittannie in een winstgevend stadium te zijn gekomen. Het zoujammer zijn
als Nederland op dit punt de boot zou
missen. Door de vooraanstaande positie
van Nederlandse visexpoteurs bij de handel in platvis en ook door het beschikbaar
zijn van know-how op viskweekgebied
zijn hier toch goede voorwaarde aanwezig
voor het van de grond komen van een
rendabele tarbotkweek.

Overige soorten
Intensieve viskweek zal beperkt moeten
blijven tot de duurdere soorten. Een kgkostprijs beneden f 5,- zal voorlopig onhaalbaar zijn. Meervalkweek leidt bij deze
kweekwijze tot de laagste kostprijs, als
gevolg van de snelle groei en de hoge
dichtheid waarin deze vis kan worden
gehouden.
Er zijn nog enkele (duurdere) vissoorten
die in beginsel in aanmerking komen voor
intensieve kweek in Nederland: zalm, platvis, zeebaars en zeebrasem. Voor elk van
deze soorten bestaan goede afzetmogelijkheden, zij het dat het marktvolume van de
beide laatstgenoemde soorten beperkt is.
In Nederland is echter nog geen of slechts
zeer weinig ervaring opgedaan met de
kweek van deze soorten. In het buitenland
(met name Noorwegen) vormt zalmkweek
een voorbeeld van een geslaagde ontwikkeling op het gebied van de viskweek.
Deze kweek begint toch echter ook minder
winstgevend te worden als gevolg van
dalende prijzen bij een voortdurend toene-

Activiteiten Commissie NGV A
De Activiteiten Commissie van het Genootschap organiseert op 3 december in
'De Reehorst' in Ede een lezingen-avond
over 'Visteelt in Vijversysteme,n'. Na een
korte ledeo.vergadering treden als gastspreker op: Mevr. Ing. A.C. Nobel of H.L. van
der Wouw-Van de Meent bv in Bokstel
over 'Viskweken in diepe ontgrondingen'.
En: Dr. S. Rothbard (Israel) over 'New
trends and economic feasibility of fish
culture in Israel' (Engels talig). Na elke
inleiding is er gelegenheid tot het stellen
van vragen en het voeren van ener discussie. Bovendien is er speciale gelegenheid tot
het leggen van contacten.
Voor NGVA-Ieden is de toegang gratis,
anderen betalen f.10,-.
De avond begint om 20.00 uur.
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