Wordt palingkweken al rendabell
door drs. W. P.Davidse
Landbouw -Economisch Instituut afd. Visserij

In 1989 werd door het RIVO en het LE I, in samenw erking met t w ee Deense instituten, een
onderzoek gestart naar de biologische en economische resultat en van bestaande palingkwekerijen. Voor het LEI w aren ~r tw ee redenen om aan dit onderzoek deel te nemen:
1) Sinds 1983 brengt het LEI , samen met het
RIVO, adviezen uit aan het Ministerie van
LNV betreffende de haalbaarheid van aquacultuurprojecten die worden ingediend
voor EOGFL-subsidie . Bij deze advisering
ontstond de behoefte om een evalutatie uit
te voeren met betre kki ng tot palingkwekerijen die van start waren gegaan . Advisering op basis van ingediende ramingen,
zonder terug koppeling van uit de pra ktij k,
werd steeds minder effektief.

Deense situatie verzorgde .ln het vervolg
worden de economische resultaten van dit
onderzoek in het kort weergegeven .

Effekf van de EG-subsidies
Hoewel er zich in de beginfase van de aalkwee k in Nederland grote problemen hebben
voorgedaan is toch een regelmatige toename
van de produktie opgetreden . Tabel 1 toont
deze ontw ikkeling in vogelvlucht.
. De produ ktie in 1990 kan worden geraamd op
450 ton .Van de veertien aalkwekerijen die aan
het eind van 1989 in bedrijf waren hadden er
elf de EG en nationale investeringssubsidie
van 30 of 40 % ontvangen .
Gesteld kan worden dat deze subsidiering
krachtens EG Regelingen 2908/83 en 4028/86
doorslaggevend is geweest voor de ontwikkeling van de paling kweek in Nederland . In de
periode 1982-1989 werd door de EG in totaal f
13,7 min . aan subsidies toege kend voo r
paling kweek-projecten, waaraan de Nederlandse overheid nog eens f 3,4 min . toevoegde .

2) De EG had een onderzoekfonds ('FAR') in
het leven geroepen waardoor medefinanciering aan dit onderzoe k vanuit de EG kon
worden verkregen. Dat verklaart ook
waarom twee Deense instituten bij dit onderzoek waren betrokken . Het biologisch/
technisch onderzoe k bij de Deense palingkwekerijen werd uitgevoerd door het Danish Institute for Fisheries Technology and
Aquaculture (DIFTAl. terwijl het Danish
Institute for Fisheries Economics Research
(DIFER) het economisch gedeelte voor de

Tabel 1. Ontwikkeling van aalkw eek in Nederland

Ultimo

1985

1986

1987 1988

Aantal kwekerijen
Geschatte produktie (ton)

2

4
60

5
140

10

13

225

1989
14
225

Bron : Ministerie van LNV; eigen schattingen
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T otaal gesubsidieerde kapaciteit, peri ode 1982-1989

2360

Kapaciteit van kwekerijen die werden gestopt
Nog niet in bedrijf
In bedrijf (oktober 1990)

530
440
1390

Bran : Ministerie van LNV; eigen schattingen

Tabel2. Gesubsidieerde produktiek,apaciteit voor aalkwekenjen (ton)
Niet al deze toekenningen hebben geleid tot
het daadwerkelijk starten van een palingkwekerij. Tabel 2 laat zien welk gedeelte van
de gesubsidieerde kapaciteit in bedrijf was gesteld .
Gelet op de gekweekte hoeveelheid paling in
1990 en de gebouwde kapaciteit valt er voor
dit en de volgende jaren nog een sterke toename van het aanbod van kweekpaling te
verwachten .
Kosten en opbrengsten
In het kader van dit onderzoek konden de economische gegevens van elf Nederlandse
paling kwekerijen worden verkregen .
De meesten van deze kwekerijen (6) waren
gestart in 1988. Uitgaande van de geplande
praduktiekapaciteit was de graotte- verdeling
van de deelnemende kwekerijen als voigt:

kapaciteit (ton)

aantal

0-25
26 - 50
51 - 100
>1"00

3
2
5

Totaal

11

Tabel3 laat zien welk bedrag gemiddeld was
g'einvesteerd door negen aalkwekerijen die
het gehele jaar 1989 in bedrijf waren .
De investeringen vertoonden natuurlijk grate
verschillen bij de individuele bedrijven . Het
totaalbedrag was bij de kleinere kwekerijen f
0,5 min . of minder, terwijl enkele van de gra-
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tere kwekerijen meer dan f 2 min . hadden
ge·l·nvesteerd.
De economische gegevens van de deelnemende kwekerijen werden ontleend aan de
financiele jaarrapporten over 1989 van de bedrijven en gegevens verkregen via het gemeenschappelijk NederlandsDeense enqueteformulier. De gegevens per bedrijf werden volgens een uniforme methode ver\yerkt;
deze uniformiteit had vooral betrekking bp de
berekening van de kosten voor afschrijving,
rente, niet betaalde arbeid van de eigenaar en
de waardering van de palingvoorraad in de visbassins . Deze waarderingsmethode heeft belangrijke konsekwenties voor het netto-resultaat van een startende palingkwekerij. Immers
in de eerste jaren worden veel kosten gemaakt (pootvis, voer, maar ook afschrijving en
rente) zonder dat er voldoende opbrengsten
uit verkopen van paling tegenover staan. Deze
kosten zijn voor een belangrijk gedeelte gaan
zitten in de graeiende palingvoorraad . De toegenomen waarde van de palingvoorraad is in
tabel4 aan de opbrengstzijde vermeld. In deze

Tabel 3. Investeringen van negen deelnemende palingkwekerijen, die in 1989 het gehele jaar in bedrijf waren (guldens)

Gebouw
Grand
Kweekinstallatie
Totaal

493.400
48.800
1.034.200
1.576.400

Bran: Jaarrekeningen; enquete

kapaciteit (ton)
Omzet
Toename voorraadwaarde
Overige ontvangsten
Totaalopbrengsten

0-25

26-100

96.800
61.300

158.100

568.400
141.600
38.900
748.900

Variabele kosten:
Glasaal / pootaal
Voer
Energie
Zuurstof
Vaste kosten:
Arbeid
Afschrijving
Rente
Overige vaste kosten
Totaal kosten

26 .200
35.000
19.900
7 .200

143.800
176.600
69.800
23.400

21.700
28.900
32.100
26 .300
197.300

89.000
169.900
170.600
102.800
946.000

Netto-resultaat

-39.200

-1 97 .000

Tabel4. Gemiddelde opbrengsten en kosten van palingkwekerijen over 1989 (guldens)
tabel worden de gemiddelde opbrengsten en
kosten over het jaar 1989 in het kort weergegeven voor drie kleinere en zes grotere palingkwekerijen . Deze kwekerijen waren in 1989
het gehele jaar in bedrijf .
Het economisch resultaat van een bedrijf
geeft wat meer informatie wanneer het in verband wordt gebracht met het vermogen dat
erin is ge·l·nvesteerd . Daartoe wordt de opbrengst van dat vermogen (netto-resultaat +
rente) uitgedrukt in een percentage van het
ge'I'nvesteerd vermogen . Gemiddeld voor aile
negen kwekerijen leidt dit tot de volgende
opstelling :

Gemiddeld voor de kleinere en grotere kwekerijen afzonderlijk verschilde rentabiliteit niet
zoveel (resp .-2,2% en -1,3%) .
Uitgaande van deze rentabiliteits cijfers over
1989 moet dus worden gesteld dat palingkweken niet rendabel is . Maar dat kon ook nog
niet omdat de kwekerijen gemiddeld nog geen
twee jaar in bedrijf waren .

Minimum rentabiliteit
De vraag is tot welk niveau verliezen gedurende de aanloopfase van een palingkwe kerij
acceptabel zijn en nog terugverdiend kunnen
worden . Om deze vraag te beantwoorden is

Netto-resultaat
Berekende rente
Beloning voor ge'jnvesteerd vermogen

(guldens)
-144.000
+ 124.000
-20 .000

Gemiddeld ge'I'nvesteerd vermogen
Rentabiliteit

1.457.000
-1,4%

AQUAoot~
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een minimum verlies- en winstpad geraamd
voor een startende palingkwekerij met een
kapaciteit van 50 ton. De investering voor dit
bedrijf bedraagt f 2,1 min . en de financiering
vindt plaats met een lening van f 2,3 min.
waarvan f 810.000 binnen twee jaar kan worden terugbetaald wanneer het subsidiebedrag
wordt ontvangen van de EG en de nationale
overheid. Het is een minimum omdat:
a) in een normaal jaar, m.i.v. het derde jaar, is
er sprake van een break-even situatie, na
aftrek van het berekend loon van de eigenaar;
b) de lening kan net binnen 15 jaar worden terugbetaald;
c) het oorspronkelijk ge'investeerd vermogen
kan niet binnen 15 jaar met rente worden
terugverdiend. Ongeveer de helft van het
subsidiebedrag is nodig om de verliezen in
de aanvangsjaren te dekken;
d) de rentabiliteit over het ge'I'nvesteerd vermogen in een normaal jaar (8,1 %) is wat lager dan de huidige marktrente .
Bij de raming van dit minimum "verlies- en
winstpad" is verondersteld dat in het eerste
jaar 1350 kg . pootaal van elk plm. 15 gram en
174 kg. glasaal in het kweeksysteem worden
uitgezet. In het eerste jaar wordt 5,2 ton consumptie aal afgeleverd. In het tweede jaar
35,6 ton en in de volgende jaren steeds 48,5
ton.
Rentabiliteit (ROI) van aalkwekerijefl
Deelnemende kwekerijen en minimum
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Figuur 1 toont het verloop van dit minimum
verlies- en winstpad en ook de rentabiliteit van
de deelnemende palingkwekerijen .
Uit deze figuur blijkt dat de lage rentabiliteit
van de meeste kwekerijen in 1989 acceptabel
was voor bedrijven in de aanloopfase. In 1990
hebben een aantal kwekerijen hun produktie
min of meer verdubbeld en dat doet vermoeden dat in sommige gevallen de rentabi liteit de
8% passeerde .
In het biologisch gedeelte van de studie zijn de
groeicijfers van de paling in relatie tot de
grootte bij zes deelnemende kwekerijen vastgesteld . Gemiddeld varieerden deze groeicijfers (SGR) van 0,8% voor de kleinere tot
0,45% per dag voor de grotere paling. In een
bio-economisch model is onderzocht of deze
groei , uitgaande van 200 kg . glasaal, voldoende is voor een jaarproduktie van 50 ton,
de schaal waarop het modelbedrijf is gedimensioneerd, Dit blij.kt niet het geval te zijn .
Een SGR in de range van 0,8-0,45% per dag
resulteert in een jaarprodu ktie van bijna 42 ton
en uiteindelijk tot een rentabiliteit van slechts
5,8%. Lager dan de rente die betaald moet
worden over het geleende geld.
De bedrijven met betere groeicijfers (0,90,65%) zouden op jaarbasis 47,5 ton kunnen
kweken en in dat geval zou de rentabiliteit uit
kunnen komen op ru im 10% .
Er valt een positieve relatie waar te nemen
tussen de bedrijfsduur en het niveau van de
rentabiliteit . Er is dus een goede kans dat de
meeste kwekerijen na verloop van tijd een
voldoende rentabiliteitsniveau zullen halen.
Daarbij moet worden opgemerkt dat steeds
werd uitgegaan van de opbrengstprijs die
doorgaans werd verkregen in 1990: f 19,- per
kg. Bij een toenemend aanbod van kweekpaling valt te verwachten dat deze prijs onder
druk komt te staan . Daartegenover zal waarschijnlijk het palingkweken meer en meer
worden geoptimaliseerd, zoals ook bij de
meervalkweek het geval is.
In de studie is onderzocht wat de effekten
zouden kunnen zijn van deze verbeteringen.

Kostprijs per kg. (guldens)
Groeipercentage per dag 0,9 - 0,65

18,45

Hoger overlevingspercentage voor glasaal (75)
Toename bezettingsdichtheid met 15%
Lagere voederconversie (1,5)
Daling van het investeringsbedrag met 15%

18,25
16,90
16,15
15,25

Tabe/ 6. Effekten van mogelijke verbeteringen blj de aalkwekerij op de kostprijs

Tabel 6 geeft een idee van mogelijke toekomstige dalingen van de kostprijs van kweekpaling .

Aalkwekerijen in Denemarken
In Denemarken zijn een veertigtal palingkwekerijen in bedrijf, de meesten met een
produktie die de tien ton niet te boven ging .
Achttien van deze bedrijven hadden de EOGFL
subsidie ontvangen . Van deze bedrijven waren
er zeven bereid om aan het economisch gedeelte van het onderzoe k dee I te nemen . Het
rentabiliteitsniveau van deze kwe kerijen was
geheel verschillend voor enerzijds de kwe kerijen met produktie van pootvis en anderzijds
de mesterijen die paling met een doorsneegewicht van 150 gram afleveren . Tabel 7 toont
de gemiddelde opbrengsten en kosten van zes
kwekerijen (vier met opkweek tot consumptievis en twee met pootvisproduktie).
De m arkt voor paling
Binnen het geheel van de Europese markt
voor vis en visprodukten is paling een van de
duurdere soorten . Het totaal van de vangsten
en de kweekprodu ktie van paling in de EG landen komt uit op tenminste 17.000 ton . Bij het
ramen van deze produktie zijn bijschattingen
verricht boven de officiele (onvolledige) FAO,
OEeD en Nationale statistieken .
Italie is met 5.000 ton pa ling het voornaamste
produktieland , gevolgd door Fran krij k (bijna
4.000 ton) , Denemarken (2 .300 ton) en Nederland (1 .700 ton) .

De palingconsumptie is vooral geconcentreerd
in Italie (6 .500 ton), Duitsland (5.400 ton) en
Nederland (4.100 ton) . Ais geheel is de EG
voor paling een importerend land; de totale
consumptie overtreft de produktie met ruim
6.000 ton .
Opmerkelijk is dat in de afgelopen 10 jaar betrekkelijk weinig veranderingen zijn opgetreden in het geheel van de Europese palingmarkt. De voornaamste trend was de toenemende produktie van kweekpaling tot zo'n
4.500 ton in 1988, waartegenover 'een daling
van de vangsten stond (van 14.800 ton tot
12.600 ton) .
Afnemende vangsten van paling zouden bij
een min of meer konstante vraag naar paling
moeten leiden tot prijsstijgingen. Weliswaar
steeg de nominale prijs voor "wilde" paling in
de afgelopen 10 jaar in Nederland en Duitsland
met rond 20 % , doch re kening houdend met
Prijzen voor paling
Ingevoerd in Nederland
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Produktie van:

pootvis

consumptievis

Omzet
Toename voorraadwaarde
Totaalopbrengsten

628.500
20.000

297.700
46.000

648.700

343.700

174.900
65.600
22.500
19.100

72.700
79.700
47.200
41 .000

Variabele kosten:
Glasaal / pootaal
Voer
Energie
Zuurstof
Vaste kosten:
Arbeid
Afschrijving
Rente
Overige vaste kosten
Totaal kosten

73.800
22 .300
77 .000
20.300

151.000
127.000
150.200
108.100

475.500

776.900

Netto-resultaat

173.200

-433.200

De uitkomsten van de Deense kwekerijen voor consumptiepaling zijn dus ongunstiger dan die
van de Nederlandse bedrijven . Temeer daar de Deense kwekerijen eerder zijn gestart (de
meesten in de periode 1984-1986) dan de Nederlandse.

Tabel 7. Gemiddelde opbrengsten en kosten van palingkwekerijen in Oenemarken over 1989
(guldens)
de inflatie in die periode (plm . 24%) was er in
feite sprake van een reele prijsdaling . Tot op
zekere hoogte is de f' wilde" paling vervangen
door de duurdere en vaak kwalitatief betere
kweekpaling. Oat blijkt uit de ontwikkeling van
de afzet van de Italiaanse kweekpaling. Bij een
toename van de produktie tot 3.000 ton in
1988 steeg de prijs van deze paling in de afgelopen 10 jaar zo'n 44% of we I 16% op reele
basis, rekening houdend met het Nederlandse
inflatiepercentage.
Figuur 2 geeft een beeld van de prijsontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar voor paling, ge'importeerd in Nederland .
Bij een toenemende kweekproduktie in Nederland (en daarbuiten) ontstaat natuurlijk de
vraag: tot hoever kan dit aanbod van kweekpaling toenemen zonder dat de prijs sterk gaat
dalen?
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Om deze vraag te beantwoorden zijn in het
kader van deze studie verschillende hoeveelheids:prijs relaties onderzocht. Er is gezocht naar samenhangen tussen de prijs van
IJsselmeerpaling en het aanbod ervan, de prijs
voor wilde paling en het totale aanbod op de
Nederlandse markt enz . De beste verklaring
resulteerde uit de relatie tussen de gemiddelde importprijs in Nederland aan de ene kant
en Nationaal Inkomen en het binnenlandse
aanbod van paling aan de andere kant als bepalende faktoren (R2=O,81). Daarbij was het
effekt van het Nationaal Inkomen overheersend . Het is inderdaad aannemelijk dat het
Nationaal Inkomen, als een indikator voor de
koopkracht, een belangrijke invloed heeft op
de prijs van kwalitatief goede, hooggeprijsde
paling. Waarschijnlijk is echter dat het effekt
van het Nationaal Inkomen aileen overheer-

send is wanneer het aanbod van paling binnen
bepaalde grenzen blijft. Bij een steeds toenemend aanbod van kweekpaling valt te verwachten dat dit een negatief effekt op de prijs
zal hebben . Aanbod en prijzen in het verleden
geven de indruk dat er een betrekkelijk vaste
groep consumenten voor paling is . Een sterke
afzetbevordering zal dus nodig zijn om nieuwe
groepen consumenten voor paling te vinden.
Conclusies en aanbevelingen
Bij enkele bedrijven begint palingkweken al
wei rendabel te worden . In het algemeen
duurt de aanloopfase toch langer dan oorspronkelijk was verwacht. De groeicijfers voor
paling, die over het jaar 1989 werden gemeten
bij de bestaande bedrijven, zijn in doorsnee
nog niet voldoende om op jaarbasis de geplande produktie te halen .
Dit jaar en het volgende jaar valt nog een
sterke toename van het aanbod van kweekpaling te verwachten omdat in 1990 nog maar
een-derde van de toen gebouwde kapaciteit
werd benut. Het valt te verwachten dat dit
toenemend aanbod een druk op de prijs tot
gevolg zal hebben. Daarom is in het rapport dat
aan de EG is uitgebracht aanbevolen om het
subsidiebeleid voor paling, krachtens Regeling
4028/86, te heroverwegen. Voorts is in dit
rapport de aanbeveling opgenomen om de
afzet promotion van' paling te ondersteunen
krachtens Regeling 4042/89. _ _ _ _ __

Wim Oavidse studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam . Na korte tijd bij een
accountantsbureau gewerkt te hebben
trad hlj in 1968 in dienst van het Landbouw-Economisch Instituut. Op de Afde ling Visserlj heeft hij zich onder meer
beziggehouden met de bedrijfsuitkomsten van de mosselcultuur en de
kottervisserij. Thans is het door hem
ontwikkelde onderzoek naar de financiale positie van de kotterbedrljven een
van zijn hoofdactiviteiten. Oaarnaast
nef{mt de visteelt een steeds belangrijker plaats in.
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