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De siervisteelt in
Nederland en de EEG
door Marinus C. Pannevis

De commerciele tee It van siervis is een sterk groeiende tak in de aq uacultuur. Grootschalige kwekerijen zijn operation eel in Zuid Oost Azie en de VS. De wereldwijde detailhandel omzet in siervis wordt geschat op ruim 1 miljard gulden per jaar. De marktwaarde
van siervis ligt vele malen hoger dan dat van consumptievis. Per kilo varieert de prijs voor
siervis van 50 gulden voor goudvis tot 3100 gulden per kilo tropische zeewater siervis.
Oit artikel is een korte samenvatting van een
presentatie die ik gegeven heb op de NGVA
thema-avond 'siervi steelt' gehouden op 2 september in het lAC gebouw te Wageningen . De
populariteit van de siervishobby heeft de laatste 30 jaar een enorme groei doorgemaakt. Oit

kan w orden ge'fllustreerd met data van consumentenonderzoek tussen 1960 en 1990 uit
Engeland . In Engeland hi eld in 1960 minder
dan 7 procent van aile hui shoudens siervis . In
1990 is dit aantal gegroeid tot meer dan 15
procent, een verdubb eling in popularite it in

• Gezicht op de Li Kiang in het karstgebied bij Kweilin, in Zuid-China. In deze afgelegen baaien
zitten interessante aquariumvissen.
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/ dertig jaar, met een detail handel omzet in
1990 van ongeveer 440 miljoen gulden. Het
Janta l huishoudens dat honden en katten bezit is gedurende deze tijd slechts licht gestegen terwijl de populariteit van siervogels is
gedaald. Deze trends zijn niet vanzelfsprekend
eenzelvig voor aile lidstaten binnen de EEG,
maar dienen in dit geval slechts als een illustratie. Een aantal redenen voor de groei van de
siervis populariteit tussen 1960 en heden zijn
aan te voeren:
Ten eerste: De beschikbaarheid van vis is toegenomen met directe luchtvrachtimport vanuit
Zuid Oost Azie, VS, Israel en andere delen van
de wereld. De techniek voor luchtvrachttransport is aanzienlijk verbeterd zodat de mortaliteit van siervissen sterk is terug gedrongen.
Een beter georganiseerde distributie en een
groothandelsnetwerk van siervis is ontwikkeld .
Ten tweede: Massafabricage van aquariumbenodigdheden (filters, luchtpompen, thermostaten en voer) met daardoor lagere prijs en
betere distributie. Hierdoor is het makkelijker
geworden om succesvol siervis te houden .
Ten derde: Is er meer kennis beschikbaar voor
de hobbyisten (boeken, tijdschriften, clubs).
De omzet in 'Ievende have' in de siervishobby
bedraagt minder dan 16 procent van de totale
siervis handelsomzet. In Engeland bedroeg de
omzet in levende have in 199074 miljoen gulden. Een schatting van de detailhandelomzet
in West-Europa kan gemaakt worden op grond
van de populariteit van de siervishobby van
een aantal EEG lidstaten. Op grond van de aanname dat per siervishoudende huishouden het
bestedingspatroon aan siervis niet significant
verschilt ligt de detailhandel omzet voor siervis
in deze staten aileen al op meer dan 240 miljoen gulden. Officiele schattingen van de siervisdetailhandel omzet op wereldschaal liggen
op meer dan 1 miljard gulden per jaar.
Drie de/en
De siervishobby is grofweg in te delen in drie
onderdelen.
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• Siervisbiotopen kunnen bijzonder fraai
zoals het hier met rode zeelelies bedekte
ter.

Koudwater vis: Goudvissen en sierkarper
(Koi) die zowel binnenshuis als buiten in vi'
kunnen worden gehouden. Deze soorten zi
tot stand gekomen door eeuwen gerich
fokprogramma's waarin een groot aantal v
teiten in zowel kleur als lichaamsvorm zijn 0
staan . De goudvis is in Europa een populai
hobbyvis bij kinderen en in het Verre 00
bij volwassenen en benodigt zeer lage ops
kosten (geen verwarming en vaak geen filte
Tropisch zoetwater soorten: Meer dan 4.
soorten oorspronkelijk komen de uit bijv
beeld Azie, Afrika, Zuid 'en Midden Ameri
De meest populaire soorten (ongeveer
worden voor 90 procent geteeld in Zuid
Azie ~n de VS en zijn in West-Europa het
he Ie jaar te verkrijgen. De meeste soorte
worden door de hobbyist gehouden als ee
gezelschap van meerdere niet-agressi
soorten. In enkele gevalle'n worden tropisc
zoetwater soorten aileen gehouden, zoa
sommige Afrikaanse Cichliden . Tropisch
water vissoorten moeten op een temperatu
gehouden worden van 24 tot 28 graden C
cius.
Tropisch zeewater/koraalrif soorten: Op
kele soorten na zijn dit in het wild geva

• Rijstterrassen (hier op het Indonesische eiland Bali) worden hoofdzakelljk door labyrintvissen bewoond.

vissoorten. De ze hobby is technisch meer
complex en is duurder. Deze tak van de siervishobby is in het veri eden het meest bekritiseerd door de vangstmethodevan de siervissen op koraalriffen. Het gebruik in het verleden
van explosieven en cyanide om vissen te
verdoven tijdens de vangst leidde tot een nietselectieve en ineffi ciente ,' ,lanier van vis collectie en was voor koraalrifbiotopen zeer destructief.
Populair
Een analyse van de siervis hobby in Engeland
duidt op een grote populariteit voor 'koudwater' vissoorten . Op een tweede plaats komen
de tropische zoetwater vissoorten. De minst
populaire siervis soorten zijn in Engeland de
tropisch zeewater soorten met minder dan
drie procent van aile siervis bezittende huishoudens. Met nadruk moet er op gewezen
worden dat Engeland hier als voorbeeld wordt
gebruikt hoewel de populariteit van de verschillende siervissoorten van land tot land binnen en buiten de EEG verschilt.
De economische haalbaarheid van siervisteelt
in Nederland en West-Europa moet gebaseerd
worden op een prijspeil voor siervis die mo-

menteel betaald wordt door de groothandel
aan sierv iskwekerijen elders in de wereld
waarb ij de kosten voor transport van vis naar
West Europa worden toegevoegd.
Een ruwe schatting voor transportkosten van
siervis naar Europa zijn gemaakt op grond van
transportkosten vanu it het Verre Oosten en de
VS naar Engeland. De kosten van siervis transport zijn uitgedrukt per transportdoos. Een
transportdoos is een ge'(soleerde doos (piepschuim) en bevat tussen de 10 (USA) en 17
(Azie) liter water, verdeelt in twee tot vier plastic zakken waaraan puur zuurstof wordt toegevoegd. De transportkosten voor een 10 liter
transportdoos uit de USA zijn momenteel rond
de fl 38,50 terw ijl de kosten voor transport
vanu it Azie voor een 17 liter transportdoos
oplopen van f1150.00 tot rond de fI200,00. Per
kilo water zijn de transportkosten dus hoger
voor vis vanuit Azie dan vanuit de dichter bij
gelegen VS . Deze prijzen zijn vaak gebaseerd
op de aanname dat een transport meer dan
500 liter is. Er wordt per partij een 'clearancecharge' gerekend van fl 150.00 (Heathrow Airport) .
Importeurs die lid zijn van de OFI (Ornamental
Fish Industry), een belangenorganisatie voor
de siervisindustrie, beta len een procent van de
importwaarde voor hun vis aan de OFI. De
transportkosten voor verschillende vissoorten
van kwekerijen naar de groothandel in Europa
kunnen op deze manier worden geschat door
te berekenen hoeveel vis er per transportdoos
kan worden vervoerd.
Een te hoge bezettingsdichtheid kan tot stress
en zuurstoftekort leiden, speciaal als er vertraging optreedt in het luchttransport of bij de vrijgeving door de douane. Omdat de kwekerijen
aileen worden betaald voor de vis die levend
aankomt is het dus in het belang van de
kwekerijen om de visdichtheid te optimaliseren.
De dichtheid verschilt afhankelijk van de soort
en de grootte van de vis . Het is daarom meer
economisch voor exporteurs om de siervis te
exporteren als ze zo klein mogelijk zijn maar
tegelijkertijd groot genoeg om direct te kun-
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nen w orden verhandeld in de siervis detailhandel.

Even rekenen
Vanuit Singapore kunnen 1.000 kleine tropische zoetwater siervis soorten (bijvoorbeeld
tetra's, guppen) per 17 liter water worden vervoerd. Dit betekent dat voor deze soorten de
kosten per vis niet hoger zijn dan 15 cent per
vis vanuit Singapore en 8 cent per vis vanuit de
VS . De visd ichtheid voor transporten uit ZuidAfrika ligt lager op 650 vissen per 17 liter water, en vanuit Israe l op 750 vissen per 17 liter
wa ter . Middelgrote siervissoorten (barbelen,
gourami) kunnen worden vervoerd met 500
vissen per 17 liter water vanuit Zuid-Afrika en
700 vissen per 17 liter water vanuit Singapore .
Vanaf kwekerij
Koudwater siervis soorten: Tabel1 geeft een
indruk van de prijs die koudwater vissoorten
opbrengen op sierviskwekerijen in Engeland
en de USA. De prijs van goudvissen, en de bijzondere varieteiten zoals de shubunkin, zijn
gerelateerd aan de grote van de vis en varieren
van 14 cent voor een 2,5 crn goudyis tot f11,40
VIS GROOTTE (em)

voor' de grotere maten. Niettemin is de op.
brengst vanaf de kwekerij hier rand de 50 gul.
den per kilo eenjarige goudvis hetg e e ~
aanzienlijk hoger is dan wordt gerealiseero
voor voedselvis. Voor de koudwater vissoo r.
ten die in vijvers gebruikt worden (goudvissen
en sierkarpers) bestaat een afzetmarkt di
zeer sterk is in het voorjaar en geheel tot sti
stand komt in het najaar en w inter. Met nam
de afzet van vijvervis door de tuincentra hee
in Europa een zeer sterke graei doorgemaak
in de laatste tien jaar.
Tropisch zoetwater siervis soorten: Tabel
geeft een indruk van de prijsvorming voor ee
se lectie van trapisch zoetwater siervis soorte
vanaf een typische sierviskwekerij in de VS to
aan de detailhandel in Engeland. De tropis ch
sierviskwekerijen in de VS concentreren zie
in Zuid Florida . Deze kwekerijen kweken ZOWE
siervis intensief (selecte fok programma's) al
extensief (natuurlijke voortplanting in vijvers
De kwekerijen varieren in grootte van 50 tc
bijna 600 vijvers per kwekerij die uitgerust zij
met eigen sta rt- en landingsbanen voor klein
transportvliegtuigen. Tabel 2 geeft een goed
indruk van de prijsverhoging die zich opdoet t

ENGELSE KWEKERIJ

USA KWEKERIJ

GOUDVIS

2.5
5.0
7.5
10.0
12.5

- 5.0
- 7.5
-10.0
-12.5
-15.0

0.22
0.24
0.27
0.71
1.40

0.13
0.24
0.46
0.71
1.18

SHUBUNKIN GOUDVIS

2.5
5.0
7.5
10.0

- 5.0
- 7.5
-10.0
-12.5

0.33
0.57
1.15
2.14

0.22
0.38
0.66
1.48

KOI SIER KARPER

7.5
10.0
12.5
15.0

-10 .0
-12 .5
-15. 0
-17.5

0.96
1.375

0.77
1.32
2.7775
4.675

Tabel 1. Pnjs (fl/vis) van koudwater siervis soorten varierende in grootte vanaf twee kwekerijen.
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de verkoop van vis door de handel van kwekerij tot hobbyist. Het is niet ongebruikelijk dat de
siervis uiteindelijk tussen de vijfhonderd tot
duizend procent in prijs toeneemt. De typische
prijs vanaf de kwekeri j voor bijvoorbeeld guppen en tetra's ligt op ongeveer 1500 gulden
per kilo (gemiddeld gewicht 0,5 gram/vis).
Tropisch zoutwater siervis soorten: Tabel 3
geeft een indruk van de prijs voor een selectie
van zoutwater siervissoorten die worden betaald door de detailhandel aan de importeurs.
De prijs voor deze soorten ligt in het algemeen
veel hoger dan voor de zoetwater siervissoorten. Er zijn slechts enkele soorten die geteeld
SIERVIS SOORT

KWEKERIJ
prijs per vis

worden onder deze groep. De meest bekende
zijn de anemone vissen (Amphiprion spp) en
de damsels (Oascyl/us spp) die in verschillende delen van de wereld commercieel wordt
geteelt op zeewaterkwekerijen (tarbot, sea
bream) als bijprodukt. De geteelde anemone
vissen worden verhandeld binnen 12 maanden post hatching bij een lichaamsgewicht van
ongeveer twee gram. De groothandelswaarde
ligt dan op 3.100 gulden per kilo vis.
Tot nu toe heeft de teelt van zee-siervissoorten weinig aandacht gekregen doordat technische problemen met betrekking tot de teelt
van de larvale stadia van deze groep dit onmo-

TRANSPORT
kosten per vis

GROOTHANDEL
prijs per vis

DETAILHANDEL
prijs per vis

SWORDTAIL

BLACK
GREEN

0.39
0.28

0.08
0.08

0.83
0.83

2.20
1.93

MOLLIES

BLACK
CHOCOLATE
SILVER

0.25
0.36
0.58

0.08
0.08
0.08

1.02
1.93
1.60

2.20
4.13
3.30

PLATIES

BLUE
RED

0.28
0.36

0.08
0.08

'0.83
0.80

1.10
1.10

GUPPIES

VEILTAIL

0.33

0.08

0.88

2.20

TETRA'S

BLACK NEON
RED EYE
SILVERTIP

0.39
0.36
0.39

0.08
0.08
0.08

0.72
0.88
0.74

1.10
2.20
1.65

CORYDORAS ALBINO
. BRONZE

0.58
0.58

0.08
0.08

1.73
1.51

4.40
4.40

GOURAMI

DWARF
GOLDEN
MOONLIGHT

0.55
0.63
1.10

0.19
0.19
0.19

2.50
2.17
2.70

4.40
4.40
4.95

BARBS

TIGER
ALBINO TIGER
ROSY

0.30
0.47
0.74

0.19
0.19
0.19

0.66
1.60
2.09

1.38
3.30
4.40

DANIOS

ZEBRA
GOLD

0.11
0.19

0.08
0.08

0.55
1.24

1.65
1.65

~

I

Tabel2. Prtjsstructuur voor een selectie van tropische zoetwater siervissoorten.
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gelijk maakte . Sinds de ontwikkeling van de
sea bream-industrie en de semi-industriele
produktie van 'green water' voeding en de
teelt van brachionus plicati lis als levend voer
voor larvale vis ligt de mogelijkheid nu ook
open om zee-siervissoorten op grote schaal te
kweken (Danilowicz en Brown, 1992) .

PRIJS (fl) IN ENGELAND
ANGELS

Nederland
Er is geen twi jfel aan het feit dat een goed
georganiseerde siervistee lt zeer winstgevend
kan zijn. Een van de grote voordelen van de
teelt van siervis is dat men binnen een jaar na
het bouwen van een teeltinstallatie, vis kan
gaan verkopen. Afgez ien van de risico's voor
de overleving van broodstock is het risico van
verlies van teeltmateriaal veel geringer dan dat
voor de teelt van consumptievis die zijn marktwaarde vaak pas bereikt na meer dan een of
twee jaar.
Het Nederlandse klimaat vereist echter dat
met name de tropische soorten in verwarmde
recirculat iesystemen worden geteeld. In dat
opzicht is dat een nadeel met de traditionele
siervisteelt landen zoals in Zuid Oost Azie en
Florida. Bovendien is de tee It van siervis vaak
arbeidsintensief en vereist het flexibele en
goed getrainde arbeidskrachten.
Een van de sterke punten van de siervisteelt in
Zuid Oost Azie en Florida is dat deze goed georganiseerd is. De industrie heeft in beide gebieden de afzet en transport van siervis geor·ganiseerd in cooperaties. Economisch gezien
is het inefficient om elke kwekerij zijn afzet,
verpakking en transport te laten organiseren.
Omdat een constante afzet van aile soorten
siervis het gehele jaar noodzakelijk is maakt
het een cooperatieve afzet noodzakelijk om de
industrie internationaal concurrerend te maken. Een siervisteeltindustrie in Nederland zou
op dezelfde principes veel krachtiger kunnen
opereren en internationaal groeien .

Toekomst
De toenemende regulatie binnen de EEG kan
in de toekomst een steeds belangrijkere rol
spelen voor de siervisteelt in Nederland. De
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Passer Angels
Lemon Peel Angels
Coral Beauties
Candy Angels
Potters Angels
Pygmy Angels
Rock Beauties (klein)
Rock Beauties (medium)

DAMSELS/CLOWNS
Electric Blues
Humbug Damsels
Blue/green Chromis
Beau Gregories
Yellow Damsels
Common Clowns
(i ndo-pacific)
Common Clowns
(tank bred)
Tomato Clowns
(tank bred)
Three Band (tank bred)
TANGS

Yellow Tangs
Golden Eye
Lipsticks (indo pacific)
Powderblues
Scopas
Blue Tangs
Yellow Sailfin
Lavender Tang

BUTIERFLIES
Four Eye'd
Copper Bands
Long Nosed Yellow
Zoster
WRASSE

Painted Parrots
Spanish Hogs
Cuban Hogs

82 .00
69.00
34.00
25 .00
41 .00
41 .00
29 .00
41 .00
3.85
3.85
3.45
12.40
13.60
10.85
6.20
6.20
6.20
37 .00
68.00
88.00
41 .00
35 .50
24.50
23 .50
27 .40
24.60
19.00
23.50
26 .00
43 .59
53 .00
75 .00

Tabel3. Groothandelpnjs (gulden per
vis) van een selectie van zeewater siervissoorten.

• De Xiphophorus hellen', 'simpson-zwaarddrager'.
EEG is op dit moment in overweging om de vis
gezondheidswetten ook voor siervis importen
strenger te naleven . Overwogen wordt om
slechts die siervis binnen de EEG toe te laten
die afkomstig is van een gebied met gelijkwaardige vis gezondheidsstatus of een goedgekeurde kwekerij buiten de EEG (MAFF,
1993).

l'IUR99999AO 11 00

De veterinaire commissie van de EEG zal op
de lange duur moeten bepalen we lke landen
of gebieden kunnen worden toegelaten om
siervis naar de EEG te exporteren. Dit betekent dat inspect ies moeten worden verricht
aan die gebieden die op dit moment of in de
toekomst siervis naar de EEG wi llen exportereno Deze inspecties zullen niet voor 1993 verricht worden en tot die tijd zal de import van
siervis onderhevig zijn aan de wetgeving van
individuele landen binnen de EEG.
Referentie:
Danilowicz BS and Brown CL (1992)
Rearing methods for two damselfish species: Dascyllus albisell (Gill) and D. aruanus (L.) Aquaculture 106: 141-149
MAFF Directorate of Fisheries Research
(1993) Ornamental Fish Production in the
UK - Present and Future 16: 12-16

