Oprichting·Fish Tech
Haastrecht BV
Sinds kort is de oprichting van Fish Tech Haastrecht BV (FTH) een feit.
Het bedrijf is een zusterbedrijf van Fish Farm Haastrecht BV (FFH). FFH
is drie jaar bezig met het opkweken van glasaal tot pootaal c.q. consumptieaal. Ditjaar zal80 ton consumptie aal afgeleverd worden en in de glasaal
kwekerij zullen drie miljoen stuks pootaal opgekweekt worden. Voor de
eigen afmest-systemen zijn jaarlijks een miljoen stuks nodig. De rest is voor
verkoop aan andere bedrijven.
FfH zal zich bezig gaan houden met het
op de markt brengen van visteelt systemen, voorlopig gespecialiseerd in palingmesterijen. Er heeft zich dus weer een systeemleverancier aan de reeds aanzienlijke
lijst van systeemverkopers toegevoegd.
Is er nog weI ruimte voor nog een leve- .
rancier? De heer De Bruyn, directeur van
beide bovengenoemde bedrijven, denkt
van weI. Aangezien FTH zich van de
andere bedrijven onderscheidt door de
praktijkervaring die zij in huis heeft. De
medewerkers van Fish Fann Haastrecht
zijn in de praktijk door schade en schande
wijs geworden en hebben die wijsheid tot
in de kleinste details verwerkt in het nieuwe teeltsysteem. Niet de theoretische
kennis, maar de praktijkervaring is in de
eerste plaats de basis van het FfH-systeem, in tegenstelling tot andere systemen.
De praktijkervaring heeft onder meer
geleid tot nieuwe zelfontwikkelde onderdel en in de waterzuivering en het bassinontwerp.
Fish Tech Haastrecht gaat zich niet
uitsluitend bezig houden met de verkoop
van systemen. Ook de begeleiding en de
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yen wordt door FfH verzorgd. Ook in
deze aspecten onderscheidt FfH zich van
de andere systeemverkopers, aldus De
Bruyn.
Uit de vele vragen en problemen waarmee beginnende vistelers bij FFH aankloppen, is de heer De Bruyn gebleken,
dat er een grote behoefte bestaat aan hulp
bij het opstarten van een nieuwe kwekerij.
Voor de begeleiding van de op te starten
bedrijven beschikt FfH over een team van
deskundigen, bestaande uit een bioloog
met 10 jaar visteeltervaring en twee afgestudeerde visteeltkundige ingenieurs die
ook reeds geruime tijd in de visteelt werkzaam zijn. Ook in het management zal de
client profiteren van de 'praktijkervaring
en nieuwe ontwikkelingen bij FFH.
Tevens zal men, wanneer er bij door
FfH geleverde bedrijven uitzonderings
situaties voordoen, zoals ziektes, vakanties en dergelijke, voor vervangend deskundig personeel zorg dragen. De poo
taalvoorziening zal nooit een probleem
zijn.
In de jaren 1990 - 1991 denkt men de
jaar-produktie te kunnen verhogen tot 5 a
6 miljoen stuks pootaai.

FFH zal zich hierdoor meer en meer
kunnen specialiseren tot een pootaal bedrijf waardoor de pootaal goedkoper geleverd kan worden.

Omdat FFH de pootaal levert is zij
direct gebaat bij het welslagen van de
nieuwe projecten. Inmiddels is men in
Haastrecht zeer optimistisch over de toekomst van het palingkweken.

In Haastrecht gaat men ervan uit, dat het
voor afmest-systemen beter is te starten
met een water grotere pootaal, vanaf 20
gram. Deze wat grotere aaltjes leveren
minder problemen op in een afmestsysteem, waardoor een hogere produktie
gehaald wordt.
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