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Japan, een markt voor onze paling?

De recessie in de
Nederlandse visteelt
door Rene Remmerswaal

Nog steeds staat visteelt voor velen bekend als een tak met toekomst. Velen onder ons
lopen nog rond met idealistische ideeen. 'Efficient' eiwit produceren (zij het dat varkensvlees en eieren minstens even efficient geproduceerd worden), intensieve systemen met
een zeer geringe vuiluitstoot (energie en kapitaal inzetten om goede mest te vernietigen).
Schone vis produceren in tegenstelling tot de visserij, zij het dat teeltvis door sommige
visliefhebbers wordt gekenmerkt als te vet, relatlef week en smakeloos.
De visteelt in Nederland heeft het afgelopen
jaar zwaar te lijden gehad onder de dalende
visprijzen. Werd enkele jaren geleden nog 18
tot 20 gulden voor een kilo paling betaald,
momenteel mag de teler zich gelukkig prijzen
wanneer de vis 16 gulden per kilogram opbrengt. Dit betekent voor veel bedrijven interen op de reserves. De voornaamste reden
voor de prijsdaling is mijns inziens voor een
groot dee I te wijten aan de afhankelijkheid van
de telers van de handel en het niet noemenswaardig uitbreiden van de handelskanalen .
Ook de meervalteelt heeft zijn problemen, de
prijsconcurrentie tussen de producenten heeft
geresulteerd in extreem lage prijzen.

nieuwe ontwikkelingen direct binnen de sector door te geven.
Bovengenoemde factoren hebben geresulteerd in een penibele situatie voor de Neder-

Competitie
Een bijkomend nadeel van deze situatie is de
sterke competitie tussen telers. Deze heeft tot
gevolg dat problemen verborgen gehouden
worden, en kennis die de hele sector ten goede kan komen (verbeterde technieken, teeltdatal vastgehouden worden. Dit is wat cru gesteld, denk aan de samenwerking tussen het
RIVO en de teeltsector, maar het kan beter. Zo
is het in bijvoorbeeld de tuinbouw gangbaar
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• De auteur van dit artikel, Rene Remmerswaal bi) een glasaalunit. Momenteel is hi)
werkzaam bi) Dutch Aquacultural Engineering,
Postbus 3534, 5203 OM Den Bosch.
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landse teeltsector, met als gevolg dat ook de
aanverwante bedrijvigheden moeilijke tijden
doormaken . Het financiele draagvla k voor onderzoeksinstanties en toeleverende industrie
(voer, apparatuur, teeltsystemen) verkleint,
terwijl banken en overheidsinstanties de sector met groeiende argwaan bekijken . Resultaat; een neerwaartse spiraal . De tendens
roept vraagtekens op, waarom kan de teeltsector haar voordelen en sterke kanten niet
uitbuiten?;
Teeltresultaten zijn sterk verbeterd sinds de
start. De produktiekosten zijn verlaagd en de
visprijzen kunnen, zeker in het geval van meerval, concurreren met zeevis.
Via het teeltproces kan de produktkwaliteit
gecontroleerd worden. Produ ktie en marktgewicht kunnen op de vraag afgestemd worden .
Kennisniveau en infrastructuur in Nederland
zijn goed
Daarnaast neemt de visconsumptie nog jaarlijks toe en moet het groeiende gat in de markt
gevuld worden met importen, voornamelijk
van buiten de EEG .

Watte doen
De vistelende ondernemer wordt over het algemeen gekenmerkt als een manus van alles.
Bioloog, monteur, boekhouder, schoonmaker
en handelaar verenigd in een persoon . Met aile
respect voor de betreffende personen komt
het maar al te vaak voor dat men ten gevolge
van tijd- en kennisgebrek op meerdere vlakken
tekortschiet, in veel gevallen betreft het hier
het hoofdstuk handel.
Het feit dat de telers elk voor zich hun vis proberen te verkopen heeft de handel de mogelijkheid gegeven de telers tegen elkaar uit te
spelen en zo de prijzen neer te halen .
Een belangrijk punt als produktpromotie is
nauwelijks mogelijk door de geringe mate van
samenwerking binnen de teeltsector. Afzetmarkten buiten de bekende vishandel, die een
groot volume vis zouden kunnen verwerken,
zoals het grootwinkelbedrijf, worden onbedienbaar doordat de individuele telers geen
stabiele, grote aanvoer kunnen waarborgen .
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Kortom de telers blijven in de greep van de
handel. Wanneer grote industrieen als de varkenshouderij en de pluimveesector worden
bekeken valt het op dat de produktieketens
zijn opgesplitst. Vertaald naar de vistee lt is er
een pootvisleverancier, de afmester, de voerleverancier, de voorlichtingsorganisatie en een
verkoop- en promotie-orgaan. Deze opbouw is
gestoeld op 'Integrale Keten Beheersing'
(IKB). Aile schakels werken samen omdat ze
aileen op die manier aan de eisen van de afnemers tegemoet kunnen komen. Klanten als
het grootwinkelbedrijf wi llen ondermeer zekerheid omtrent de kwaliteit, een gegarandeerd, groot aanbod tegen redelijke, stabiele
prijzen (efficientie verbetering door specialisatie van de afzonderlijke schakels).
Agrarisch
Visteelt is een identieke agrarische tak en zou
in IKB-verband moeten opereren. Dit zou voor
de telers de mogelijkheid openen zich geheel
op de tee It te concentreren in de wetenschap
dat de afzet tot op zekere hoogte gewaarborgd
is . Een onafhankelijk verkoop- en promotie-orgaan zou dan op een professionele w ij ze de
markt kunnen benaderen en door samenwerking zou het mogelijk zijn ook grote afnemers
te bereiken en nieuwe produkten en markten
te ontwikkelen .
Waar het concluderend om draait is het doorbreken van de monopoliepositie van de handel. Dit zou onder andere kunnen door samenwerking om handel een mon<i:lige tegen C.q.
medestander te bieden en gezamenlijk een
stabiele, grote produktie te kunnen aanbieden.
Zoeken van nieuwe markten voor de huidige
produkten. Het ontwikkelen van nieuwe produkten om nieuwe markten te verkrijgen . Het
noemen van 'samenwerking' zal bij velen een
wrange glimlach oproepen vanwege de mislukte pogingen in het verleden. Bij velen heerst
de opvatting dat men het maar hoeft uit te
houden tot enkele concurrenten failliet gaan,
daarna za l het weer beter gaan. Echter, wanneer successtories geevalueerd worden
(Amerikaanse Channel Catfish , Noorse zalm

'.

Ve/en vragen zich af of de binnenvisserij nag werke/ljk een concurrent van de palingtee/t is .

en lerse zalm) blijkt dat de strakke samenwerking van telers, overheid en onafhankelijke instituten en een IKB-achtige structuur de basis
zijn van het succes . IKB is gebonden aan een
bepaalde minimum omvang van de sector.
Evenmin als bij bedreigde diersoorten kennen
wij geen voorbeelden die staven dat een verdere reductie van de toch al kleine sector een
positief effect voor de overlevenden zou hebben.
Moge/ijkheden
Uit marktonderzoek van DAE is gebleken dat
het consumentengedrag sterk aan verandering onderhevig is. De trend gaat naar opgewaa rdeerde produkten . De consument wenst
st eeds minder met 'vis' geconfronteerd te willen w orden; geen vislucht, geen graten en zo
mi n mogelijk bereid ingshandelingen. Daarnaast is er een grote groep consumenten die
we inig vis eten maar aangetro kken door het
gezonde imago wachten op een aantrekkelijk
AQU Aoot~

produkt. Echter, de vishandel in Nederland is
van oudsher gebaseerd op de verkoop van 'Iijken' . Uitgeslachte vis, in het beste geval gefileerd, vormt de bulk van de verhandelde vis,
en nog steeds wordt de bereiding aan de consument overgelaten. Voor veel consumenten
is dit net zo onsmakelijk als een vitrine scherfijs waar op dode koeien en kippen uitgestald
zijn . In toenemende mate richt de con~ument
zich op de snelklaar gerechten. Hierbij valt denken aan de magnetron-maaltijden en de voorbewerkte visgerechten die ondermeer Albert
Hein sinds kort aanbiedt (zeeduivel en schol in
bladerdeeg, opgevuld met kruiden, kaas en
groenten). Hoe meer keus hoe beter. Ontwikkeling van dergelijke teeltvisprodukten met
toegevoegde waarde kan zo geheel nieuwe
markten openen . De klanten zijn er al maar het
produkt is er nog niet.
Vaak wordt de opmerking gehoord dat de
markt verzadigd is, in het geval van paling.
Wanneer we in ogenschouw nemen dat de
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Figuur 1

Figuur 2

Nederlanders per jaar meer dan 200.000 ton
vis eten rijst de vraag of 1.000 ton teeltvis
meer of minder een effect op de markt moet
hebben . Het is bekend dat er een traditionele,
beperkte markt is voor paling, maar zijn de
Noren er ook niet in geslaagd de stabiele zalmmarkt van enkele duizenden ton wildvang uit
te breiden tot meer dan 130.000 ton? Weer
zijn samenwerking, produktontwikkeling en
marketing de toverwoorden. Wilt u zalmpizza,
steaks, mousse, of pate, het bestaat! Het is
wei niet overal verkrijgbaar, maar dat betekent
slechts dat de markt nog verder kan graeien .
Wanneer we zien dat er momenteel nog
steeds palingkwekerijen worden bijgebouwd,
zelfs met geld uit de vis handel, dan moet dit
ons toch aan het den ken zetten.

Voor produktontwikkeling en marketing zijn
echter geld, kennis en samenwerking nodig .
Veel kennis is al beschikbaar en instituten als
TNO zijn goed in staat produkten te ontwikkelen . Verschillende organisaties lijken bereid
geld beschikbaar te maken maar wachten tot
een gedegen plan wordt opgezet dat de sector effectief kan steunen . Zonder initiatief van
uit de sector is dit echter bij voorbaat gedoemd
te mislukken . Constateren dat het niet goed
gaat is niet voldoende om het Nationaal Visbureau, PVV of andere grate jongens vol enthousiasme aan het werk te zetten .

Impoit

levende aal

Nieuwe markten
Het ontwikkelen van nieuwe produkten vergt
veel inspanning en geld . Daarom ligt het meer

Import verweikte aal
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voor de hand allereerst te onderzoeken of er
geen alternatieve afzetmarkten zijn voor de
bestaande 'ruwe' produkten. Dit met in het
achterhoofd een samenwerkende teeltsector
die in de markt een degelijke partij vormt. Zo is
de afzet van paling en meerval bijna geheel
gefocust op de EEG-Ianden, voornamelijk de
BeNelux, Duitsland, Frankrijk en Italie. Een
land als Japan bijvoorbeeld komt geheel niet
voor in het verhaal; export van zoetwatervis
van Nederland naar Japan in 1992; vier ton
glasaal en vier kg meervalproefdieren (DAE;
informatie Ministerie van Economische Zaken,
1993). En zo zijn er meer potentiele markten.
Zou bijvoorbeeld een land als Japan een nieuwe markt kunnen vormen? Hoe aan informatie
te komen? Wij hebben de computers aangezet en contact gezocht met internationale databases om meer over de aalmarkt in Japan te
weten te komen, met leuke resultaten.
Japan als markt
Japan wordt gevormd door duizenden eilanden, gezamenlijk 380 .000 vierkante kilometer,
heeft ongeveer 124 miljoen inwoners en een
bruto nationaal inkomen van 6.100 miljard gulden.
De Japanse visserij vangt jaarlijks met behulp
van 423.000 boten (2.5 miljoen bruto register
ton) circa 10 miljoen ton vis. Daarnaast moet
nog eens 2.9 miljoen ton ge'I'mporteerd worden. Om de afhankelijkheid van de import te
reduceren heeft de overheid de aquacultuur
gestimuleerd, wat resulteerde in een produktie in 1990 van 1.3 miljoen ton (figuur 1), en
w ordt grotendeels bepaald door de produktie
va n schelpdieren en zeewier. Wat betreft vis
zijn yellowtail (Seriola spec.), aal, karperachtigen en zalmachtigen het belangrijkst (figuur 2) .
De totale visproduktie (visserij en tee It) in Japan is gestabiliseerd op circa 12 miljoen ton .
De consumptie van vis en schelpdieren bedraagt circa 40 kg per capita per jaar.

Paling (Anguilla japonica) is in Japan een belangrijke soort. De produktie uit vangst bedraagt 1.200 tot 1.300 ton per jaar. De teeltpro-

duktie is echter ongeveer 40.000 ton (figuur 2).
Daarnaast importeert Japan nog eens 50.000
tot 55.000 ton aal, deels al verwerkt (cijfers
omgerekend naar gewicht levende vis) (figuur
3 en 4).
In 1990 zijn de importen circa 14% toegenomen . De extra hoeveelheid wordt betrokken
uit Taiwan (in toenemende mate verwerkt) en
via joint ventures uit China . Momenteel is de
totale palingaanvoer in Japan circa 100.000
ton!
De prijzen liggen voor levende aal bij de importeurs (circa tien zeer grote importeurs) rond 18
tot 19 gulden per kilo, voor verwerkte aal rond
de 27 tot 30 gulden per kilo en stijgen . Hierbij
moet tevens opgemerkt worden dat het hier
prijzen voor import betreft. In de binnenlandse
groothandel liggen de prijzen hoger.
Dit jaar zal Japan met een gat in de markt te
maken krijgen. Taiwan, de belangrijkste producent verwacht de 40.000 ton export van 1992
in 1993 slechts voor 70 procent te halen. Dit is
onder andere te wijten aan de beperkte verkrijgbaarheid van glasaal en vervuilingsproblemen van het teeltareaal. Ais resultaat zal aldus
een gat van circa 12.000 ton vallen, dat ook de
komende jaren niet eenvoudig aangevuld zal
kunnen worden. Weliswaar wordt er over de
gehele wereld veel aal aangeboden maar de
kwaliteitseisen van de Japanners zijn hoog en
soorten als de Nieuwzeelandse aal worden
niet gewaardeerd .
Het blijkt dat Japanse handelaren niet ' uit zijn
op het hap snap aanvullen van de aanvoer,
maar op zoek zijn naar betrouwbare (grote)
handelspartners voor handel op de langere termijn. In dit geval zal het voor de individuele '
handelaren en telers waarschijnlijk nauwelijks
mogelijk zijn goede betrekkingen aan te kno~
pen . Echter een gezamenlijke actie zou wei
degelijk resultaat kunnen hebben . Kwaliteitszorg, goede c06rdinatie en een stabiele aanvoer (IKB) zijn in dat geval zeer belangrijk. Aangezien de prijzen niet belangrijk hoger zijn dan
in Europa ziet het er in eerste instantie niet
naar uit dat vliegtransport van levende aal haal-
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baar zal zijn (circa vijf gulden per kilo transportkosten). Transport per schip kan waarschijnlijk
wei uit (twee gulden per kilogram. Aangezien
een gehele reefer (=container) gehuurd moet
worden zal dan wei circa acht ton verwerkte
aal per keer aangeboden moeten worden.

Meerval
Ook de afzet van (levende) meerval heeft mogelijkheden . De Amerikanen hebben onlangs
een verkoopcampagne opgezet om Channel
Catfish in Japan af te zetten. De Japanners blijken, evenals de Europeanen, niet gecharmeerd van het uiterlijk van de meerval. Aan de
andere kant echter kan (Afrikaanse) meerval
levend aangevoerd worden waarmee het bij
de versheidbewuste Japanners een sterke
concurrentiepositie heeft ten opzichte van de
overige aangevoerde vis (bijna allemaal dood
aangevoerd). Uit ervaring blijkt dat het zeer wei
mogelijk is meervallevend, droog, over te vliegen.
Conclusie
De recessie in visteeltland is grotendeels te
wijten aan de afhanke'lijkheid van de telers van
de handel . Door het creeren van nieuwe produkten en/of het zoe ken van nieuwe markten
voor de huidige produkten kan de druk van de
huidige markt afgenomen worden en kunnen
mogelijk hogere prijzen bedongen worden.
Door samenvyerking in de vorm van promotie,
produktontwikkeling en afzet wordt de mogelijkheid geopend nieuwe markten te bedienen
en wordt de handel het monopolie ontnomen .
(Hierbij moet toegegeven worden dat samenwerking met de handel tot op zekere hoogte
voordelen kan bieden) .
Omdat produktontwikkeling en marketing veel
tijd en geld vergen zou met beperkte middelen
op korte termijn allereerst gezocht kunnen
word~ n naar nieuwe markten voor d8c bestaande produkten . Ais voorbeeld is een vluchtige
blik op Japan geworpen. Export naar bijvoorbeeld Japan zou perspectief kUn-Tlen bieden
wanneer de telers, al dan niet samen met de
handel, eenconstante grote aanvoer van hoge

16

kwalit~it 'kunnen waarborgen. Dit geldt voora l
voor aal daar deze vis in Japan gewaardeerd is
en de komende jaren een gat in de markt verwacht wordt . Ook wanneer slechts een beperkte hoeveelheid geexporteerd zou worden
dan zal dit naar aile waarschijnlijkheid de Nederlandse prijzen opdrijven, aangezien de teler
voor zijn afzet niet meer geheel gebonden is
aan de binnenlandse handel. Ook de afzet van
meerval zou mogelijkheden kunnen bieden
wanneer dit wordt voorafgegaan door promotie. Met dit voorbeeld heb ik geprobeerd te
motiveren dat de toestand in de Nederlandse
visteelt niet hopeloos is en zelfs een goede
toekomst tegemoet kan gaan. Wanneer een
goed gecoordineerde samenwerking bewerkstelligd kan worden zouden nieuwe markten
geopend kunnen worden die wellicht een uitbreiding van het produktiepotentieel be hoeyen. Hiermee zou een nieuw draagvlak gecreeerd worden voor onderzoek, voorlichting
etcetera die de dalende spiraal zouden kunnen
ombuigen tot een stijgende lijn. Graag nodig ik
u uit op het voorgaande te reageren. De discussie die zo op gang kan komen zou een begin kunnen zijn van een gezonde ontwikkeling.

