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Op het gebied van de Aquacultuur is Nederland eigenlijk nog een onwikkelingsland. Maar dan wei een ontwikkelingsland, met het potentieel om
zijn achterstand snel in te halen. Wetenschappelijk gezien blaast Nederland
zijn partijtje al heel lang mee. We boeken daarmee goede resultaten en
zijn een gezien land in het buitenland. Ook is Nederland intemationaal
vermaard op het gebied van waterzuivering en zootechniek. Het moet dus
mogelijk zijn om van de visteelt snel een bloeiende bedrijfstak te maken.
De markt in Nederland voor vis is erg
goed. En eigenlijk zou de markt voor
geteelde vis in Nederland nog beter moeten
zijn. Iedereen weet, dat vis goed is voor
hart en bloedvaten en daarnaast een belanrijke leverancier van hoogwaardige eiwitten en vitamenen. Maar geteelde vissen
leveren meer. Zij zwemmen niet in het
normale buitenwater, met zijn verontreinigingen, maar in hetzelfde water wat u
drinkt, grondwater of kraanwater. Dat wil
zeggen, dat van aIle gezondheid, die vis
te leveren heeft, de geteelde vis de kampioen is. Toch zijn er een aantal problemen,
die in Nederland voor de visteelt moeten
worden opgelost, Wij hebben geen visteelttraditie. De expertise moeten wij voor veel
geld uit het buitenland kopen. Vooral
Denemarken is het land met de meeste
kennis op dit gebied. Het is echter bepaald
geen goedkoop land voor ons.
Visteelt is een echt yak, waar aIleen goed
opgeleide mensen hun brood mee kunnnen
verdienen. O ok is waarschijnlijk lang niet
iedereen geschikt om dit yak uit te oefenen.
AIleen mensen met een echte kwekersmentaliteit, die incasseringsvermogen en geduld hebben, zou ik willen aanraden een
opleiding voor visteler te gaan volgen. Niet
Aquacultuurnleuws oktober 1988 pagina 22

in aIle opzichten in de visteelt, lopen we
achter. Nederland is land nummer een in
Europa op het gebied van de meervalteelt.
Helaas zijn de ontwikkelingen van de
meervalmarkt wat teleurstellend. Maar
ook hier zijn er een aantal mensen, die
vooral dankzij vakmanschap er in geslaagd
zijn een goede boterham met de Afrikaanse
meerval te verdienen. De perspectieven in
de visteelt zijn echter zeer gunstig. Aljaren
hebben we in Nederland een zeer goede
markt voor paling en forel. Mensen die
deze kweektechnieken beheersen kunnen
hier een goede boterham aan verdienen.
En zelfs in de meevalteelt zijn er op termijn
wellicht mogelijkheden. Eenieder, die belangstelling heeft voor de visteelt, zou ik
willen aanraden lid te worden van onze
vereniging. U kunt u opgeven als lid bij
D. Jongman, Jan Flintermanlaan 7, 9269
VW Veenwouden, telefoon 05110-5262.
AIleen zo zit u temidden van aIle andere
vistelers, kunt u gemakkelijk contacten
leggen en krijgt u de informatie binnen,
die u nodig hebt. Ook kunnen we zo op
de bres staan voor de Nederlandse vistelers.
U bent dan onderdeel van de branche die
volop in beweging is en die grote perspectieven heeft.

