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De teelt van l11eerval in
Nederland en de rest van Europa
door Johan Verreth en Ep Eding) *
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Vorig jaar werd in AQUACUL TUUR aangekondigd, dat de lezing , Facts and Figures of the
European Farming industry of the African catfish (e/arias gariepinus)' die op het Congres
World Aquaculture '93 in Torremolinos werd gepresenteerd, overgenomen zou worden
van hettijdschrift 'Aquaculture Europe' (Verreth & Eding 1993). Ten tijde van het persklaar
maken van dit jubileumnummer (november '93 ) was de Engelstalige publicatie nog niet
verschenen zodat we u in dit blad een nieuw geschreven en verkorte versie voorleggen.
We hebben gepoogd in onderstaand overzicht
mefas) en de Channel Catfish (/ctafurus punceen beeld te schetsen van de structuur, de
tatus) gekweekt. Preciese gegevens met beomvang, de markt en de economische pertrekking tot het produktievolume van deze
spectieven van de Europese sector van
(niet Afrikaanse) meervalsoorten zijn nauwemeervalteelt, ons daarbij beperkend tot de
lijks beschikbaar omdat de telers of we I niet
Afrikaanse meerval (Cfarias gariepinus) die ook
georganiseerd zijn of we I erg verspreid zitten
in Nederland wordt geteeld. Naast deze soort
over diverse landen.
wordt in Europa immers ook nog de Europese
Dat het om geen verwaarloosbare hoeveelhemeerval (Sifurus gfanis)' Brown Bullhead (/ctaden gaat kan afgeleid worden uit de FAO stafurus nebufosus), Black Bullhead (/ctafurus
tistieken: het totale produktievolume (inclusief
vangst) van de Europese meerval in Europa
(inclusief Oekra'(ne en de Russische Federaiie)
zou boven de 17500 ton uitstijgen! Volgens
Linhart and Proteau (1993) bedraagt in Centraal Europa het kweekvoltJme vaf1. Sifurus gfanis ongeveer 450-500 ton en mag aangenomen worden dat in de voormalige Sovjet Unie
ongeveer 1500 tot 1700 ton van deze soort
wordt gekweekt. De teelt van fctafurus soorten beperkt zich meestal tot Italie en enkele
telers in het voormalige Joegoslavie en Fran krijk. De totale produktie wordt geschat op ongeveer 2500 ton, waarvan slechts een klein
gedeelte voor directe consumptie is bedoeld
• De Afrikaanse meervaf, Cfarias gariepinus,
(ongeveer 300 ton channel catfish) . He
kan zuurstof uit de fucht hafen. Voor de intensieve houderij in recircufatiesystemen is dit
een bijzonder befangrijk kenmerk (foto Eding,
Fish Farm van der Wijst).
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merendeel van de fctafurus produktie word
gebruikt voor de zgn 'put-and-take' hengel
sport (Melotti et al. 1993) .
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Figuur 1_ Grootteklasse verdeling van aile bekende meervalbednjven in Europa die in 1992
operationeel waren.
Verzameling
Overzichten zoals dit artikel lijden meestal onder een gebrek aan betrouwbare gegevens.
Produktievolume's en verkoopcijfers worden
vaak op basis van enkele niet controleerbare
tips ingeschat en/of overgenomen uit andere
verhalen. Ook wij pretenderen niet de juiste
gegevens te hebben verzameld, maar hebben
in ieder geval een poging ondernomen om een
zo eerlijk en betrouwbaar mogelijk beeld te
schetsen . In Nederland werden aile grotere
(ongeveer de helft) bedrijven persoonlijk
gecontacteerd, en hun gegevens werden geverifieerd aan de hand van informatie met betrekking tot pootvis- en voederleveranties en
leveranties aan verwerkende bedrijven. Verder
bleken de meeste telers desgevraagd een vrij
nauwkeurige inschatting te kunnen maken van
het produktievolume van hun collega's en ook
dat vormde een bron van verificatie. Er is ook
een groot bedrijf in Belgie ondervraagd en uit
Hongarije werd informatie verkregen via collega wetenschappers uit dat land. Tot slot, het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij leverde statistieken aan met betrekking tot de totale subsidie-omvang die tot op
heden aan de Nederlandse sector is besteed.
De vergelijkbaarheid en de hardheid van de
informatie werd verhoogd door (waar mogelijk) uitsluitend gegevens over het volle boekjaar 1992 te gebruiken.
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Over de geschiedenis van de Nederlandse
meervalteelt hoeven we in dit blad niet veel te
vertellen . Volledigheidshalve willen we graag
verwijzen naar het uitstekende artikel van Renger Dijkema (1992) waarin de historische ontwikkeling van de meervalsector in Nederland
tot 1990 is beschreven. Wat ons daarbij vooral
is bijgebleven, is het beeld van een sector die
periodes van explosieve groei en krimp afwisseide (wat sterk heeft bijgedragen tot het
haast onuitroeibare imago dat de meerval teelt
in Nederland op een mislukking is uitgelopen),
terwijl het produktievolume over de jaren heen
gestaag is blijven groeien . Het aantal ope rationele bedrijven lijkt in Nederland nu stabiel te
blijven en terecht merkte Dijkema (1992) op
dat verdere groei eerder uit bedrijfsgroei dan
uit toename van het aantal bedrijven mag verwacht worden. Toch is dit beeld ook weer niet
geheel juist gebleken, zeker wanneer we de
sector op Europees niveau bekijken. Gedurende de laatste jaren zijn nieuwe bedrijven gesticht of oude bedrijven overgeschakeld op
meerval in Belgie, de voormalige DDR, Hongarije, en onlangs bereikten ons niet bevestigde
berichten van nieuwe bedrijven in Polen en
Wit Rusland. Zoals verderop zal blijken hebben
deze nieuwe 'buitenlandse' vestigingen een
niet geringe bijdrage geleverd aan de groei van
het produktievolume van Clarias.
In 1992 waren er volgens onze schatting in
Europa 21 bedrijven in de meervalsector operationeel, waarvan 1 zich beperkt tot pootvisproduktie. Van dit totaal zijn er acht die buiten
Nederland zijn gevestigd . Meer dan 80 procent
van de pootvisproductie werd geleverd door 2
Nederlandse pootvisproducenten, ook aan bedrijven in het buitenland . Zoals uit figuur 1 blijkt
kan de sector grotendeels opgesplitst worden
in een groep 'kleine' bedrijven (40 MT of lager)
en een groep van 8 grotere bedrijven met een
jaarlijkse produktie van 75 ton of hoger. Alle~n
deze laatste groep bedrijven zijn economisch
afhankelijk van hun meervalproduktie . De eerste groep produceert vis als een neven-activiteit. Onze meest betrouwbare schattingen van
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de produktieomvang in 1992 bracht ons op
1235 ton waarvan 880 ton (i.e. 71.3 %) afkomstig was uit Nederland. De acht grootste bedrijven in Nederland produceerden gezamenlijk 815 ton en dat is liefst 92.6 procent van de
totale Nederlandse produktie in 1992!
In Nederland wordt aile meerval in recircu lati esystemen gekweekt. dit in tegenstelling tot
enkele buitenlandse bedrijven, waar ook gebruik gemaakt wordt van doorstroomsystemen.
8edrijfsysteem
Hieronder voigt een typering van een klassiek
Nederlands meervalbedrijf. De gegevens zijn
deels afkomstig uit eigen berekeningen, maar
ook geverifieerd aan reele bedrijfsinformatie
die we via onze contacten in de sector hebben
verkregen.
Het bedrijf zorgt voor een continue cash flow
door wekelijks of tenminste om de veertien
dagen te oogsten. Het modale marktgewicht
schommelt rond de acht a negen ons wat in
een typisch geval na ongeveer 6 maanden bereikt wordt (Tabel 1). Het oogstgewicht varieert echter nogal, afhankelijk van conjuncturele fluctuaties in de marktvraag en van
specifieke segmenten in de markt waarvoor
een teler produceert. Zo wordt vis ook afgeleverd bij een stuksgewicht van 550-700 9 (bij
hoge vraag of voor de hengelsport) of bij stuks-

• Pendelautomaten behoren tot het typische
beeld van een Nederlandse meervalkwekerij.
Let op de lage lichtintensiteit. Overigens, aile
kleine beetjes die de vis helpen zich happy te
voelen, worden gebruikt, zelfs muziek .. . (foto
Eding, Fish Farm van der Wljst).

gewichten van 1.5 kg of meer (periodes van
slechte markt of voor 'gezinsportie' s'). In de
praktijk wordt deze laatste situatie zoveel mogelijk vermeden aangezien in de Nederlandse
bedrijven Clarias vrouwtjes geslachtsrijp worden wanneer ze ongeveer 1 kg wegen en dit
in hogere voederconvers ies en lager filet-gewicht resulteert.
Clarias heeft de neiging uit elkaar te groeien,
waardoor kwekers tijdens een produktiecyclus
verplicht worden tenminste eenmaal, maar
doorgaans tweemaal tussentijds te sorteren .

Table 1. A schematic overview of the production process in Dutch Clarias gariepinus farms,
using recirculation systems.
'
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Stocking

6 months

»6 months

20 kg/m 3 (fingerlings)
100 kg/m 3 (intermediate size)
5-15 9
0.8

250 kg/m 3
800-900 9

»300 kg/m 3
2500 9

350g-

800g->1 kg

-100g ---1 - 1.2 MT/m2 tank area/year
25 - 27 °C
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Wanneer vissen doorgekweekt worden tot
een stuksgewicht boven de kilogram, komt
hier nog een extra sortering bovenop (rond
ong. 1 kg). Uiteraard voigt in aile gevallen ook
nog een eindsortering tijdens de oogs1. Vissen
die in recirculatiesystemen worden geteeld
worden v66r de oogst 'verwaterd' om eventuele problemen met slechte smaakstoffen te
vermijden . Deze procedure kost echter wei tijd
en kapitaal (zie ook kwaliteitsanalyse). vooral
omdat het gepaard gaat met een gewichtsverlies van 4 tot 7 procen1.
De recirculatiesystemen die in de Nederlandse meervalbedrijven worden gebruikt zijn relatief eenvoudig, en in essentie ontworpen volgens de voorschriften van Bovendeur et al.
(1987) en Eding (1994) . Ze bestaan uit een sedimentatiebekken (plaatbezinker) om zwevende deeltjes te verwijderen en een biofilter om
het schadelijke ammonium in nitraat om te
zetten (Fig. 2) . Uit een recent doctoraalonderzoek (Desma res 1993) blijkt dat de stroomsnelheid van het water door de kweektanks in
commerciele meervalkwekerijen in de buurt

c

I
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Figuur 2. Schematisch overzicht van de opbouw van een typisch 'meervaf' -recirculatiesysteem zoals die in Nederlandse bedrijven in
gebruik is. A = kweektank; B = plaatbezinker C
= biofilter; 0 = filter-tank; E = pompbak; P =
pomp; V = ventilatie; S = spuiwater; F = waterverversing.
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van 5 tot 1Q m3/kg voer/dag lig1. Dit is veel lager dan volgens theoretische overwegingen
(gebasee'rd op de zuurstofbehoeften van de
vis) wordt haalbaar geacht (35 40 m3/kg voer/
dag) (Eding 1994). Blijkbaar heeft de visteeltpraktijk de systeemontwerpers ingehaald en
schatten ze beter in hoeveel zuurstof een
meerval uit de lucht kan halen en wat zijn tolerantiegrenzen voor ammonium zijn. Een deel
van het verschil wordt ook verklaard door de
praktijk van continue voedering m.b.v. pendelautomaten 1.o.v. het 12 h voederingsregime
zoals in de theoretische modellen wordt verondersteld. Overigens mogen deze stroomsnelheden niet verward worden met het verversingsdebiet van het bedrijf . Het eerste
wordt bepaald door de zuurstofbehoeften van
de vis (of zoals in de praktijk van de Nederlandse meervalteelt door de concentratielimiet van
ammonium) en heeft vooral een effect op de
pompkosten van het bedrijf, terwijl het verversingsdebiet afhankelijk is van de concentratielimiet voor nitraat in het water, en de waterbehoeften van het bedrijf bepaal1. Op dit ogenblik
wordt door de meeste systeemontwerpers
een nitraat limiet van 100 ppm N0 3-N aangehouden, wat leidt tot een waterbehoefte van
100 tot 250 L/kg voer/dag, afhankelijk van de
mate van anaerobe stikstofvertering in het
systeem. Vanwege deze lage waterbehoeften
zijn meervaltelers niet meer afhankelijk van
oppervlaktewater en maken ze gebruik van
grondwater of zelfs leidingwater.
Aangezien' de Afrikaanse meerval 'voor zijn
zuurstofconsumptie niet afhankelijk is van het
zuurstofgehalte in het water, kunnen zeer
hoge visdichtheden aangehouden worden.
Nederlandse bedrijven werken met een streefdichtheid van 250 kg/m 3 netto kweekvolume,
alhoewel in bijzondere situaties (bijvoorbeeld
het langer aanhouden van vis door een daling
in de vraag) dit getal kan overschreden worden, zonder dat het leidt tot een zichtbare verandering in groei, voederconversie of gedrag.
In zijn algemeenheid echter worden tanks bezet bij een dichtheid van 150 kg/m 3 en uitgedund wanneer de streefbiomassa is bereik1.

a
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• In de Nederlandse meervalteelt kan de kostprijs mogelijk nog verder gereduceerd worden door een verlaging van de kwaliteitskosten middels een ver doorgevoerde efficientie en automatisering in de bedrijfsvoering. (foto Eding, Fish Farm van der WI/st) .
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Op deze manier wordt een hoge produktie per
eenheid van tankoppervlak bereikt (1 ton/m 2/
jaar) .
Een typische meervalkwekerij werkt tegenwoordig met een overall voederconversie van
0.9-1 . Voedering geschiedt met pendelautomaten. Om een regelmatige oogst
mogelijk te maken, bestaat de levende have in
een bedrijf altijd uit meerdere grootte klassen .
Dit heeft het voordeel dat de totale biomassa
in een bedrijf niet erg schommelt als gevolg
van oogsten en/of bezetten en de vuilproduktie dus gestabiliseerd wordt. Dit laatste punt is
dan weer een voorwaarde voor het goed
functioneren van de biologische afbraak . Volgens berekeningen van Eding (1994), waarvan
de resultaten overigens geverifieerd zijn aan
ree le bedrijfssituatie's, heeft een bedrijf met
een jaarproduktie van 100 ton een dagelijkse
voederinput van ongeveer 250 kg en een dagelijkse waterbehoefte varierend van 25 tot 65
m 3 (i.e. ongeveer 26-66 procent van het systeemvolume per dag) . Ziektes vormen nauwelijks een probleem in meervalkwekerijen (Dijkema 1992). De Afrikaanse meerval is echter
zeer stressgevoelig en zal bij enige verstoring
(bv. het sorteren) al gauw het voer laten staan.
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Mogelijks verklaart dit het wi jd verbreide gebruik om muziek in de kweekhal te laten spelen. Tegen deze constante geluidsachtergrond
wo rden de dieren rustiger en minder verstoord
door onverwachte geluiden zoals slaand~ deuren of geroep in de kweekhal.
Het spuiwater van de kwekerij wordt op de riolering of op het naburige oppervlaktewater
geloosd. De omvang en samenstelling van dit
effluent staat momenteel in de belangstelling
aangezien de Nederlandse overheid van plan is
haar lozingsvergunningen en milieuheffingen
gevoelig aan te scherpen. De milieubelasting
van een kwekerij wordt uitgedrukt in het aantal Inwoners Equivalenten (IE) en wordt voor
een 100 tons bedrijf geschat op 450-500 IE!
jaar (Nijhof, pers. mededeling). Dit geldt echte r
voor
de
ideaal-situatie
waarbij
een
voederconversie van ongeveer 0 .9 gehaald
wordt. Zoals Nijhof eerder in dit blad (Nijhof
1992) voorrekende, wordt het uiteindelijk aantal IE sterk be'I'nvloed door de voederconversie. Ervan uitgaande dat iedere stijging van de
voederconversie boven het richtgetal van 0.9
in essentie het gevolg is van voedervermorsing, kan berekend worden dat per 0.1 eenheid stijging van de voederconversie, de milieubelasting van een kwekerij met ongeveer
450-500 IE stijgt. Hieruit blijkt meteen hoe kleine verschillen in het management doorwerken
op het bedrijfsresultaat : een hogere voederconversie leidt niet aileen tot een lager prod uktierendement maar ook tot een gevoelig hoge
re milieuheffing en dit kan nu precies het ver
schil tussen winst of verlies uitmaken. D
stringentere milieuzorg van de overhei
dwingt Nederlandse vistelers tot verdere re
ductie van hun milieubelasting . Mits extra na
zuivering van het spuislib kan deze mogelij
teruggebracht worden tot 100 IE, maar dit z
ongetwijfeld gepaard gaan met een gevoelig
stijging van de kostprijs van de vis, en het is d
vraag of de meeste bedrijven dit bij de huidig
marges nog kunnen opbrengen.

Marketing
De belangrijkste afzetmarkten voor Clarias.pr
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dukten zijn: Duitsland, Italie, Nederland en
Groot Brittannie . De Italiaanse mark~ is erg
specifiek aangezien aile vis wordt afgezet
t.b.v. de lokale 'put-and-take' hengelsport en
dus levend moet zijn . Volgens onze schattingen werd in 1992 ongeveer 300 ton Afrikaanse
meerval naar Italie geexporteerd, vooral uit
Hongarije, Nederland en Belgie. Een niet onaanzienlijk dee I van de Nederlandse produktie
wordt in Nederland zelf verkocht. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat aile kleine
bedrijven voor de Nederlandse markt produceren, terwijl de grotere Nederlandse bedrijven
zich vooral op de export richten. De totale verkoop in Nederland bedroeg in 1992 175 tot
200 ton . Het is echter niet duidelijk hoeveel
van dit volume echt in Nederland werd geconsumeerd en hoeveel via de handel uiteindelijk
toch weer in het buitenland terecht kwam.
Ons baserend op interviews met de voornaamste visverwerkers ramen we de Nederlandse consumptie op tenminste 100 ton,
maar in werkelijkheid ligt het vermoedelijk veel
hoger. Ondanks het 10-jarige bestaan van
meervalteelt in Nederland blijft de geringe
marktpenetratie en algemene onbekendheid
van het produkt bij de Nederlandse consument
een opmerkelijk feit. In de detailzaak kan haast
nooit (tenzij op bestelling) meerval gekocht
worden. De Nederlandse meervalconsumptie
blijft beperkt tot de horeca-sector. Duitsers blijken de grote consumenten van meerval in
Europa te zijn. We hebben geen preciese
schattingen kunnen vinden van de Duitse
meervalconsumptie, maar in 1992 werd in ieder geval meer dan 300 ton in Duitsland verkocht, en we vermoeden dat wei eens een
derde of meer van de totale Europese Clarias
produktie in Duitsland wordt afgezet.
De Nederlandse produktie wordt haast integraal verwerkt tot filet. De verwerkende industrie in deze sector wordt gedomineerd door 6
fileerbedrijven, waarvan er 4 gekoppeld zijn
aan een produktiebedrijf. Het merendeel van
de Europese produktie bereikt de consument
als verse en in vacuum verpakte filet (ongeveer 850 ton). Ongeveer 85 ton wordt ver-
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kocht als gerookt produkt. Een en ander heeft
niet aileen een markt-technische verklaring
(aantrekkelijk
produkt).
Ook
bedrijfseconomisch loont het de moeite om vis te verwerken. Eind 1992, begin 1993 bedroeg de
marktprijs voor Clarias ongeveer 3.5 tot 4.25 f/
kg, terwijl in de groothandel 12-15 f/kg werd
betaald voor verse filet, en 25 f of meer per kg
gerookte filet werd ontvangen. Rekening houdend met het modale filet gewicht (ongeveer
42%), betekent verwerken inderdaad een stuk
toegevoegde waarde .
Clarias is overigens erg geschikt voor verdere
verwerking. Het vlees heeft een rode kleur en
is erg mager (3 procent vet), waardoor het ook
geschikt is voor bv. 'koud' roken. Aan de
universiteit van de Duitse stad G6ttingen is
onlangs een promotie-onderzoek aan de kwaliteit en verwerking van meervalvlees afgerond
(Wedekind 1991). In deze studie staan een
aantal wetenswaardige resultaten. Het vlees
van mannelijke Clarias gariepinus zou significant roder, magerder en steviger zijn dan het
vlees van vrouwtjes. Bovendien zou de
organoleptische kwaliteit, de rode kleur en textuur van het vlees afnemen met toenemend
visgewicht en ouderdom. Volgens dezelfde
studie is kleinere vis en vooral mannetjes erg
geschikt voor verwerking tot gerookte filet terGermany

Denmark
Belgium
Italy

UK

Netherlands

Figuur 3. De belangn/kste afzetmarktgebieden
voor Clarias produkten in Europa. De grootteverdeling is gebaseerd op in forma tie van een
groep kwekers en verwerkers die meer dan 80
procent van de jaarproduktie in 1992 vertegenwoordigen.
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wijl vrouwtjes en vooral de grotere exemplaren beter kunnen verwerkt worden tot een
gebakken eindprodukt. Hiervoor is het rode
vlees van de mannetjes en de kleine vis minder geschikt omdat in de pan het rode vlees tot
een minder appetijtelijk vuil-grijs verkleurt. In
hetzelfde onderzoek werden er ook grote verschillen vastgesteld tussen verschillende 'rassen' van Afrikaanse meerval. De Nederlandse
kweker kan echter gerust zijn, want de Nederlandse geteelde meerval stak met kop en
schouders uit boven de meer 'wilde'
soortgenoten uit andere delen van de wereld.

Economie
Zoals reeds eerder is gesteld (Dijkema 1992)
staan de marktprijzen van meerval voortdurend onder druk. Ondanks deze constante terugva l is de sector levensvatbaar gebleven
omdat onder druk van de markt, telers zich
voortdurend hebben ingespannen om ook de
kostprijs te drukken. Dijkema (1992) schatte
de kostprijs in 1986 nog op 7 f/kg. Volgens de
informatie van de meeste telers schommelt
de huidige kostprijs tussen de 3.5 - 4 f/kg .
Meteen is ook aangegeven, dat de marges
voortdurend zijn gekrompen, en op dit ogenblik kostprijs en marktprijs redelijk dicht bij elkaar in de buurt zijn gekomen. De grootste
kostprijs reducties werden verkregen door een

• De sector haalt een aanzienlljk stuk toegevoegde waarde door de gekweekte vis te
verwerken alvorens op de markt te brengen.
(foto Eding, van de Zanden BV).
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dale~de voederprijs, een verhoging van de produktiviteit en een meer efficiente bedrijfsvoering. De belangrijkste kostenfactoren zijn nog
steeds voer (ong. 1.5 f/kg vis), arbeid (0 .6-0'.8 I
f/kg), onderhoud en afschrijving. Verdere
kostprijsverlaging zal nog moeilijk met puur
technische middelen kunnen bewerkstelligdo
worden, en zal toch op een of andere wijze uit
een betere bedrijfsvoering moeten komen.
In dat verband zijn de gegevens uit een Wagenings afstudeeronderwerp (IJzerman 1993)
vermeldenswaard . Volgens dit onderzoek zijn
de kwaliteitskosten van de meervalprodukti e
in vergelijking met andere agrarische takken
erg hoog (34 procent van de gemiddelde bedrijfsomzet of ongeveer 1.25 f/kg t.o.v . 15
procent voor andere takken van de landbouwindustrie) . Reductie van deze kosten zou, nog
steeds vol gens deze stud ie, kunnen bewerkstelligd worden door iets minder perfectionistisch te werken. Zo zou bv. automatisch
sorteren, ondanks het slechtere resultaat, economisch te prefereren zijn boven het kwalitatief betere maar tijdrovend manueel sorteren.
Op dezelfde manier zouden kwekers er goed
aan doen om het water van verwatering-tan ks
elders in het bedrijf opnieuw te gebruiken .
Ook het aanbrengen van stortkleppen in de
vistanks kan een aanzienlijke reductie van de
kwaliteitskosten met zich mee brengen .
Met behulp van de marktprijzen en volumes
voor de diverse meervalprodukten is een totaIe omzetwaarde berekend . Voor heel Europa
komt dit neer op 7 miljoeri gulden, waarvan d
Nederlandse sector aileen al 5 miljoen voor zij
rekening neemt. Uit informatie van zes grote
re Nederlandse bedrijven (totale produktie i.
1992: 650 ton) kan een totale tewerkstellin
van 12 FTE, i.e . 1 persoon per 75 ton vispr
duktie voor de Nederlandse industrie afgelei
worden . Sinds 1984 heeft de overheid (nati
naal plus EG) de sector ondersteund me
investeringssubsidies . Tot en met 1992 wer
op deze manier een totaal van 2 .25 miljoe
gulden subsidie in Nederland toegekend
waarvan echter slechts 800 .000 guide
daadwerkelijk is uitgekeerd . Wanneer we di
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bedrag vergelijken met de jaarlijkse omzet van
de sector, dan lijken de openbare gelden in dit
geval wei besteed .

Conclusie
Uit voorgaande analyse komt een bedrijfssector naar voren die in een periode van 7 tot 8
jaar zich een kleine maar stevige positie in de
Europese aquacultuur heeft verworven. Dit
succes lijkt vooral toe te schrijven aan de hoge
graad van professionalisme en moderne produktie technieken. De markt blijft de achilleshiel voor de meervalsector. Terwijl acceptatie
door de consument vroeger een probleem
leek, is nu eerder de marktpenetratie limiterend . De geringe marges zijn verder een bron
van toenemende zorg, maar zijn anderzijds
een teken van toenemende volwassenheid
van de sector . Ook in de pluimveeteelt wordt
met uiterst geringe marges gewerkt. Een punt
van aandacht echter is de toenemende druk
op milieuzorg . Het stringente overheidsbeleid
zou de produktiekosten aanzienlijk kunnen verhogen wanneer bedrijven niet tijdig en geleidelijk hun voorzorgsmaatregelen nemen. Nazuivering van spuiwater wordt zondermeer een
hot issue in de toekomst.
Onderzoeksinstituten kunnen ook hun bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de
meervalindustrie door de ontwikkeling van
nieuwe en meer efficiente zuiveringstechnieken, de reductie van de vuilproduktie via verbeterde produktiesystemen, de ontwikkeling van
verbeterde genetische lijnen van meerval met
geringere groei-verschillen (minder sorteren),
hogere uitslachtpercentages en verbeterde filet eigenschappen zodat kwekers zich kunnen
specialiseren op specifieke marktsegmenten.
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