VAq
Vaste kamercommissie bezoekt
Nederlandse aquacultuur
Op initiatief van de Vereniging Aquacultuur bracht de vaste commissie voor
de visserij van de Tweede Kamer op maandag 5 juni j.l. een werkbezoek
aan de vakgroep Visteelt en Visserij van de Landbouwuniversiteit te
Wageningen en aan Mondi-aal te Veenendaal. Daarbij trad de Vakgroep
Visteelt en Visserij als gastheer Ope
door Wayne Dieleman
Om half een 's middags begon het werkbezoek. Prof. dr. H.C. van der Plas, rector
magnificus van de Landbouwuniversiteit
heette een ieder van de aanwezigen van
harte welkom. Daarna gebruikte het gezelschap een werklunch. Tijdens de werklunch (welke overigens bestond uit tal van
culinaire kweekvisprodukten) hield de
heer Jongman (voorzitter van de Vereniging Aquacultuur) een inleiding over de
visteelt in Nederland en de knelpunten
binnen de visteelt. Hieronder vindt u zijn
inleiding.
'Geachte dames en heren van de vaste
Kamercommissie voor de Visserijen, geachte verdere aanwezigen.
Allen hartelijk welkom op deze visteeltdag,
die gehouden zal worden in het kader van
een werkbezoek van de Kamercommissie.
Het is een zeer goede zaak, dat mensen
die zich met het beleid bezig houden nu
eens in de praktijk geconfronteerd worden
met een branche, die zoveel mogelijkheden
in zich herbergt. Niet aIleen economisch
gezien; alhoewel de visteelt de snelst groeiende branche ter wereld is met een groei
van 9% per jaar. Het gevolg van deze
enorme groei is de ontwikkeling van een
grote spin off en daarmee welkome werkgelegenheid.
Nee visteelt speelt zeker ook een belang-

rijke rol op andere gebieden. Ik no em u:
De visteler is tot zuiveren veroordeeld.
Doet hij dit niet, dan komen zijn vissen
in hun eigen vuil te zwemmen.
De vis kan gebruikt worden als indicatororganisme: door de vis in een aquarium
te laten rondzwemmen gevuld met te
controleren water, kan men zien of dat
water aan de eisen voldoet.
De vis heeft een zeer geavanceerd immuunsysteem, die ons waardevolle informatie kan geven over ooze eigen immuniteit.
Over de volksgezondheid gesproken: uiteraard biedt de visteelt de mogelijkheid om
middels een veterinaire keuring, net als in
de veehouderij, de consument te beschermen tegen ongewenste residuen. En hier
kom ik meteen op een belangrijk punt.
De visteelt biedt een aantal mogelijkheden,
die eigenlijk voor het grijpen liggen, maar
die we door voor mij onbegrijpelijke oorzaken niet pakken.
Ik noemde u al de mogelijkheid, om de
consument tegen gezondheidsgevaarlijke
stoffen te beschermen, door vis als ze nog
leeft te keuren. Het motto kan zijn: 'kweekvis, u weet wat u eet'. Maar we keuren
deze vis uitsluitend organoleptisch ofwel
op het uiterlijk.
In de nota visteelt hebt u kunnen lezen,
dat een goede vakopleiding noodzakelijk
is. Als een van de weinige landen op het
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land een vakgroep Visteelt en Visserij. Gek
genoeg wordt bij het investeren en het
subsidieren bijna uitsluitend gekeken naar
de kredietwaardigheid van de ondememer.
Jaarlijks worden er hier zo'n tiental mensen afgeleverd, met een grote kennis op
het gebied van de visteelt. Ondememer
worden, komt vaak veel minder in hun
denkraam voor. Investeren in me08en, die
hun kapitaal kunnen verspelen, wordt veel
sneller door het E.O.G.F.L. en kredietverschaffers gedaan, dan investeren in mensen,
die hun levenlang kennis en visteeltvaardigheid zullen hebben. Een combinatie van
deze twee groepen is dan ook ideaal.
Nogmaals Nederland heeft een unieke
voorsprong vergeleken bij de ons omringende landen, maar we buiten dat nauwelijks uit. Riema gaat u overigens naar
een bedrijf van iemang, die dat wel heeft
uitgebuit. Trouwens ook aan de opleidingen op de landbouwscholen, zijn nauwelijks visteeltkundigen verbonden. De investeringen zijn reeds gedaan, maar
professioneel onderwijs komt niet van de
grond. Op de laatste bladzijde van de
visteeltnota kunt u lezen, dat de coo8ulenten in algemene die08t een visteeltopleiding in Wageningen zullen gaan volgen.
Dit heeft nog steeds niet plaatsgevonden,
terwijl ze al weI tussen '83 en '89 vele
malen hebben moeten voorlichten. Overigens de plaats voor de coOrdinator visteelt is nog steeds vacant. In december van
het vorige jaar werd 008 reeds door het
ministerie verteld dat de opvolging een
formaliteit is en alleen nog wachtte op de
handtekening van de minister. Reeft de
minister reeds vele maanden zijn hand in
het gips, ik weet het niet, maar de handtekening wil maar niet komen.
- Nederland kent voor de paling en de
forel een bijna onverzadigbare markt. In
Dee08e vakbladen las ik, dat de export
naar Nederland bijzonder profijtelijk kan
zijn, omdat de Nederlanders voorlopig niet
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aan produktie kunnen toekomen. Al verschillende malen (ook in uw persmap) is
er gewezen op de enorme mogelijkheden
van de kweekvis, als de consument bewust
wordt van het feit dat er een produkt is
wat goed voor hart en bloedvaten is, met
nauwelijks residuen.
- Ais vereniging Aquacultuur worden we
vrijwel voortdurend opgebeld door beleggingsi08tanties, die naar mogelijkheden
zoeken om te kunnen beleggen.
- Daamaast kennen we de forse subsidies
van de EOGFL die 25% van de stichtingskosten subsidieert en de staat die daar nog
eens 10% bovenop moet doen van de EG
- Dankzij het grootschalige onderzoek, de
wereldwijd opgebouwde expertise en de
inspanningen in Nederland van de vakgroep Visteelt en Visserij en nu ook beginnerid bij het RIVO in I1muiden en niet
te vergeten de enorme inspanningen (vaak
ten koste van grote offers) van onze leden
zijn er nu bruikbare technieken om vis
te kweken.
Ret is dus vooral een kwestie, dat er
ge'investeerd wordt in door of met goed
opgeleide mensen, die weten wat de juiste
technieken zijn en die op een verstandige
manier met hun produkt op de markt
komen. Alle aspecten om dit te bereiken
zijn in Nederland aanwezig, we moeten
ze echter allemaal meenemen in de juiste
volgorde. En waar we vooral op moeten
letten, is dat we geen domme dingen doen.
Ret feit dat we geen importregeling hebben
als een van de zeer weinige landen in
Europa is een bedreiging voor onze visstand en volksgezondheid. Ret maakt Nederland tot een vuilnisbelt voor vis en als
land om vis van te kopen onaantrekkelijk.
Gelukkig hebben we in bet CDI een
instantie die het allemaal kan bewaken.
Ik heb begrepen (het staat helaas alleen
nog op mijn telefoonbeantwoorder, andere
informatie moet ik nog krijgen, dus ik zeg
dit onder voorbehoud) zijn de problemen
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om het voortbestaan van deze afdeling
opgelost. Nu moeten ze dus alleen nog
de macht krijgen om te mogen controleren.
Een ander gevaar is dat Nederland de EGsubsidies niet voor het juist doel gebruikt.
We hebben hier in het kader van aanpassingen aan de toekomst een Ontwikkelings-, en Saneringsfonds. Eigenlijk is dat
net zo iets als we bij de lepbrabestrijding
de aanschaf van vaccins en pleisters in een
fonds stoppen. En op een gegeven moment
vinden we de leprapatienten zo zielig, dat
we alleen maar pleisters voor de wonden
kopen en dus geen geld meer over houden
voor vaccins. Ais enig land in ' de EG
hebben we de sanering van de visserijvloot
prioriteit gegeven boven de visteelt. Voor
de sanering is het EG fondsje 'peanuts',
twee kottertjes voor deze zomer op alles
wat er nog gesaneerd moet worden. Voor
ons echter is de EG pot voor deze zomer
leeg. Daamaast is er bij de vorige ronde
de post voorzien geschrapt opdat meer
mensen van de pot konden profiteren, de
35% regeling is daarmee op eigen houtje
door Nederland verlaten en of de EG dit
pikt, moeten we maar afwachten. Wanneer
dit gebeurt kunnen de problemen weI eens
verzanden in ambtenarij.
Ik heb u reeds genoemd, dat het van bet
grootste belang is, dat we hier in Nederland
een vakgroep Visteelt hebben. Jaarlijks
hebben we daardoor de beschikking over
gekwalificeerde mensen, die vissen kunnen
telen. Bovendien worden problemen, aangedragen vanuit de visteeltwereld bekeken
op hun mogelijkheden om op wetenschappelijke wijze een oplossing te vinden. U
zult hiervoor vanmiddag een schitterende
accommodatie zien en wetenschappers die
hun vak verstaan. Ook hier echter slaan
de gebruikelike bezuinigingen toe. Nieuwe
fondsen zouden echter soelaas kunnen
bieden. Het bevreemde ons dan ook echter
een beetje dat er met de voor Nederland
toegewezen EG fondsen men elders on-

derzoek probeerde op te bouwen, uiteraard
met het gebruikelijke vallen en opstaan,
terwijl expertise en equipage bier in zo
ruime mate voorhanden zijn. Afrondend
zou ik dan ook willen stellen, dat we
positiefkunnen zijn over de mogelijkheden
van de visteelt. Het is vooral een zaak om
de beschikbaar gestelde middelen op een
efficientere manier te benutten. Dit betekent naar ooze mening:
- De importcertificering moet uit de
ijskast
- Nederland moet de EEG fiancieringsvoorwaarden stipt uitvoeren.
- Het onderwijs moet gestructureerd worden uitgevoerd, met duidelijke doelstellingen.
- Zoveel geld beschikbaar stellen en de
plaats van de coordinerend ambtenaar een
jaar vacant laten is niet verantwoord:
We zijn u erg dankbaar voor het periodiek
overleg, dat we met u mogen hebben en
we bopen dat in een volgend overleg we
de zaken nog eens rustig nader kunnen
evalueren. Zo kan de visteelt een steen
bijdragen aan de doelstelling om een sterke
economie te ontwikkelen in een gezond
milieu, waar bovendien de volksgezondheid mee gebaat is. Dank u weI, ik wens
u een plezierige, maar vooral ook leerzame
dag, u bent tenslotte op werkbezoek.'
N a de inleiding van dhr. J ongman vertelde
prof. dr. E.A. Huisman van de vakgroep
'Visteelt en Visserij' het een en ander over
de vakgroep.
'Geachte dames en beren, vis is ontzettend
belangrijk. Zo, dat is dan nu gezegd! En
hoewel ik de argumentatie voor deze
stelling op een dag als vandaag zou moeten
ontlenen aan bet feit dat u allen deel
uitmaakt van de vaste commissie van de
Tweede Kamer voor de Visserij, wil ik
nog wat andere argumenten noemen.
De totale produktie uit zeeen, oceanen,
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rivieren en meren bedraagt zo'n 90 miljoen
ton.
De totale vlees produktie bedraagt zo'n
155 miljoen ton. Aangezien van de totale
visoogst zo'n 25 miljoen ton tot vismeell
visolie wordt verwerkt, bedraagt de vis/
vlees verhouding in de wereld dus ruwweg
0,4. Zo'n verhouding zou je dus ook in
de consumptie van vis en vlees verwachten.
Echter, beschouwen we de consumptie
ratio van vis en vlees in relatie met het
persoonlijk inkomen in een groot aantal
landen, dan blijkt die rol van vis in veel
landen (met name met lage-inkomens)
groter te zijn dan van het absolute produktie cijfer verwacht mag worden.
Die 90 miljoen ton visproduktie bestaat
uit het totaal aan geproduceerde vis. Dus
ten eerst uit de jacht op vis (visserij), maar
ten tweede ook uit c!e houderij van vis
(aquacultuur).
80 miljoen ton vis d.m.v. visserij
10 miljoen ton vis d.m.v. aquacultuur
De groei van de visserij bedraagt momenteel zo'n 0,3% per jaar.
De groei van de aquacultuur bedraagt
momenteel zo'n 9% per jaar.
Hoewel de aquacultuur opbrengst dus
maar zo'n 13 a 14 % van de visserijopbrengst bedraagt, ligt de monetaire waarde
aanzienlijk hoger nJ. ongeveer 30%.
Mag ik tegen deze achtergrond van 'vis'
onze vakgroep 'Visteelt en Visserij' kort
aan u voorstellen, in de loop van de middag
hebben we - zo u dat wenst - weI meer
tijd om op eventuele dingen in te gaan.'
Tijdens de inleiding van prof. Huisman
werden er enkele sheets getoond. Hieronder zijn enkele punten van deze sheets
weergegeven.

Vakgroep Visteelt en Visserij
(L.U.W.)
Taakvelden: - visteelt en visserij.
Doelstellingen: - onderzoek
- onderwijs
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- dienstverlening, incl. Ontwikkelingssamenwerking
Middelen: - personeel 13 vaste formatieplaatsen
7 contract-basis
- faciliteiten: laboratoria
experimentele kwekerij (1000 m2)
visgezondheidsonderzoek (200 m2)
- bugetten 1e, 2e en 3e geldstroom

Onderwijs

* * Het L. U. W. - visonderwijs is uniek
in geheel West-Europa.
* * Het onderwijs kent 2 orientaties:
visteelt en visserij
en binnen deze orientaties 2 profielen:
westers en tropisch
* * het onderwijs kent 2 doelgroepen:
- Nederlandse studenten (visteelt en visserij).
- buitenlandse M.Sc-studenten (gelijkw.
met ir.) (visteelt) veelal afkomstig uit Ontwikkelingslanden.
Onderzoek
In: - visvoortplanting en - vermeerdering
- visvoeding en -groei
- visgezondheid
- visteelt-technologie en -bedrijfsvoering
- visserij- en visstandbeheer
Aan: - tropische meerval-soorten
- karper-soorten
- zalmsoorten
- paling
met: - andere LUW-vakgroepen
- vergelijkende Endocrinologie (RU-Utrecht). - Veterinaire Faculteit (RU-Utrecht).
- bedrijfsleven
- Universiteiten/instellingen in Ontwikkelings- en ontwikkelde landen.

Dienstverlening & Ontwikkelingssamenwerking

**

120 afgestudeerden, waarvan 22

-
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*

Bezoek vaste Kamercommissie aan 'De Haar-vissen'

werkzaam
in
Ontwikkelingslanden
(DGIS, FAO, SNV, NUFFIC, e.a.)
* * het 'visteelt-ontwikkelingsaspect'
geintegreerd.
- in het onderwijs (case studies)
- in het onderzoek (publicaties, dissertaties).
* * (mede) uitvoering van projecten in
het kader van Ontwikkelingssamenwerking via: - Nuffic/Universitaire samenwerking
- DGIS - onderzoeksprogramma.

Kanttekeningl suggestie.
- Nuffic ontwikkelen van 'kennis'.
- DGIS ontwikkelen van 'kunde'.
- 'kortsluiting' via een soort 'assistentdeskundige' programma met Nuffic als 'producent' en DGIS als 'consument'.

ProjecteD & ODtwikkelingssameDwerking
Egypte 1977-1985 (DGIS) - Grass carp
breeding programme. Samenwerking met
Euroconsult (NL), Min van Irrigatie en
Suez Canal Universty (egypte).
Centr. Afr. Rep. 1981-1985 (DGIS) Meerval voortplantings- en vermeerderingsproject. Samenwerking met FAO en
Min. Eaux et Forets (C.A.R.).
Israel 1981-1985 (DGIS) Meerval voortplantingsproject. Samenwerking met RU
(Utrecht), Hebrew University en Fish Culture Station Ginosar (Israel).
Indonesie 1984 tot heden (NUFFIC) NUFFIC/UNIBRAWILUW IFISH Fisheries Project. Samenwerking met Faculty
of fislieries~ Brawijaya University, Malang.
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Costa Rica 1985 tot heden - NUFFICI
UNA/LUWI Aquaculture project. Samenwerking met de Biologische Faculteit.

NUFFIC
- van de Universidad Nacional, Heredia.
Nigeria 1986 tot heden (DGIS) - Research project 'visteeltimplementatie West
Afrika'
Na deze inleidingen bedankte dhr. Eversdijk, voorzitter van de vaste commissie
voor de visserij de vereniging en de vakgroep alvast voor de gastvrijheid. Tevens
liet de heer Eversdijk weten dat de lunch
met kweekvisprodukten hem uitstekend
had gesmaakt. Dhr. Eversdijk stelde voor
om tezamen met de andere negen aanwezige leden van de commissie vragen aan
de minister inzake de coordinator visteelt
te stellen.
Na de lunch vertrok het gehele gezelschap
naar Veenendaal om daar de palingkwekerij Mondi-aal te bezichtigen. De kwekerij Mondi-aal wordt gerund door een
drie~l mensen. Allereerst door de heer
Richardson, die eigenaar Mondi-aal is. De
heer Spekenbrink is afgestudeerd visteeltkundige en heeft de dagelijkse leiding bij
Mondi-aal. De heer van Heuvelen is medewerker bij Mondi-aal. De leden van de
commissie voor de Visserijen werden door
voorgenoemde heren rondgeleid en konden desgewenst vragen over het bedrijf
stellen.
De heer Richardson vertelde dat het bedrijf
Mondi-aal uit twee delen bestaat. In het
ene gedeelte groeit de voomamelijk uit
Frankrijk gelmporteerde glasaal door tot
pootaal. Wanneer de pootaal een gewicht
van ongeveer 10 gram heeft wordt een
gedeelte van de pootaal klaargemaakt voor
gebruik in eigen mesterij. De rest van de
pootaal wordt aan andere palingmesterijen
verkocht. het andere gedeelte van Mondiaal bestaat uit een palingmesterij met een
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produktie van 50 ton per jaar. In de
palingmesterij wordt de pootaal van 10
gram doorgemest tot een gewicht van 150
tot 200 gram. Wanneer de paling dit
gewicht bereikt heeft, wordt ze aan- de
groothandel verkocht. Mondi-aal verwerkt
zelf geen paling.
De pootaalkwekerij en de palingmesterij
werken volgens het zogenaamd recirculatiesysteem, hetgeen wil zeggen dat het
water waar de paling in zwemt, iedere keer
weer opnieuw wordt gebruikt. Er wordt
dagelijks ongeveer 10% van het teeltwater
ververst.
Na Mondi-aal bracht de commissie een
bezoek aan de proefaccomodatie 'De
Haar-vissen'. In deze gloednieuwe proefaccomodatie, welke in 1988 is geopend,
wordt onderzoek naar voeding en voort-,
planting bij o.a. meerval en paling gedaan.
Ook de proefaccomodatie 'De Haar-vissen' werkt met een recirculatiesysteem.
Na atloop van het werkbezoek kon de
aanwezige pers vragen stellen aan de voor- _
zitter van de commissie dhr. Eversdijk.
Dhr. Eversdijk bedankte de Landbouwuniversiteit en de Vereniging Aquacultuur
voor de gastvrijheid en beloofde dat de
commissie haar best zal doen om de
aquacultuur in Nederland te helpen ontwikkelen. Zo zegde dhr. Eversdijk toe, dat
hij tezamen met de meerderheid van de
commissie Visserijen aan de minister van
Landbouw en Visserij zal vragen waarom
de benoeming van een coordinator visteelt
nog steeds uitblijft. Tevens verwacht Eversdijk dat de commissie na de verkiezingen
bij de minister zal aandringen om bij de
begroting voor 1990 meer geld te reserveren voor de stimulering van de visteelt
in Nederland.

