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Kansen en bedreigingen voor
aquacultuur in Nederland
door PAM. van Zwie ten

De Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek NRLO heeft als onderdeel
van het thema 'Vis en Visserij in de 21 ste
eeuw' uit het werkprogramma 1995-1998
een quick scan uit doen voeren naar de
kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling van vormen van (dierlijke) aquacultuur.
Het verslag van deze quick scan werd in
februari van dit jaar uitgebracht met de hier
als kop gebruikte titel. Met dank aan de
NRLO nemen we hieruit de samenvatting
over. Wie ge·interesseerd is in de volledige
tekst kan het rapport (nr 98/8) bij de NRLO
aanvragen (tel. 070-3785653) of de internet-site raadplegen: http://www.agro.nl/
nrlol
Aigemeen
De aquacultuur is de snelst groeiende voedsel
producerende activiteit in de wereld. Sinds
1984 is in lage inkomenslanden een volume
groei van rond 13% per jaar, in ontwikkelde
landen rond 3% . Op wereldschaal komt ongeveer 2,5 tot 3% van de dierlijke eiwitten voor
consumptie uit de visteelt. Productie en visconsumptie verschilt echter sterk per regio .
Aquacultuur is vooral geconcentreerd in ontwikkelingslanden (volume : 85%, waarde:
71 %) . Traditionele extensieve visteelt in zoeten brakwater en de teelt van karperachtigen
domineren de wereldproductie. Mariene productie is sterk stijgend, maar nog steeds ongeveer de helft van die van zoetwater. De verwachte stijging van de wereldvraag naar vis
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zou uit teelt moeten komen, omdat er, aldus
de FAO, weinig groei mogelij k is in visserijpro
ductie . De aquacultuurproductie zou ondel
goede omstandigheden in 2010 kunnen zijn
verdubbeld. De twee belangrijkste limiterende
factoren voor groei zijn evenwel milieudegra·
datie en de beschikbaarheid van land en water.
Visteeltontwikkeling is nu bijna geheel beperkl
tot traditionele kleinschalige systemen in die
regio 's waar ze al bestonden, en nieuwe inten·
sieve systemen zowel in ge'fndustrialiseerde
landen en in lage-inkomenslanden . Visteell
dient, met name in lage-in komenslanden
naast voedselzekerheid ook doelstellingen al~
het verkrijgen van buitenlandse valuta, het ver·
hogen van het inkomen van de plattelandsbe
vol king en het creeren van arbeidsplaatsen
Met de groei van inkomens in deze lander
vindt een verschuiving van preferentie naal "
duurdere soorten plaats. Voorts worden on·
derzoeksprioriteiten in de wereld gestuuro
door teeltorganismen, systemen en productie
eisen van hoge-inkomenslanden. Dit zou op
termijn een stagnatie in de groei van de Aziati·
sche karpercultuur kunnen betekenen (FAO,
1996). Aan de andere kant doen enkele mel
name universitaire onderzoeksinstituten .
maar ook het ICLARM - belangrijk strategisch
onderzoek op karper- en tilapia-achtigen en
extensieve culturen .
De visteelt in ge'fndustrialiseerde landen is ge·
richt op relatief dure soorten . In moderne teel·
ten worden nu echter aanzienlijke kostenre·
ducties bereikt. De productie van verhoudings·

gewijs laag gewaardeerde soorten (o .m . tilapia, meerval) met technisch hoogwaardige, 'industriele', cu ltuurmethod en ter vervanging
van goedkope vis uit de visserij komt daarmee
binnen bereik. Voor de komende jaren verwacht men nog geen groot effect van deze
ontwikkeling, ondanks de grote vraag uit de
verwerkende industrie naar 'witvis' .
Aquacultuur staat in een bredere context van
land en watergebruik en economische ontwikkeling. Ze krijgt te maken met toenemende
competitie rond het gebruik van ruimte en productiemiddelen. Ontwikkelingsvraagstukken
moeten worden gezien in het licht van mogelijkheden tot management en rehabilitatie van
individuele ecosystemen. Een goed begrip van
(het potentieel van) deze productiesystemen
is daarmee nodig. Milieudegradatie als gevolg
van mismanagement van natuurlijke hulpbronnen is een reeel gevaar bij ontwikkeling en intensivering van teelten. Zulke milieudegradatie
heeft veelal niet aileen gevolgen voor de (groei
van) aquacultuur maar ook voor overige aanspraken op de gebruikte hulpbronnen . Omgekeerd komt milieudegradatie als gevolg van
andere activiteiten met gevolgen voor de
aquacultuur ook voor.

De langetermijntrend in de aquacultuur is toenemende inten sivering, waarmee wordt bedoeld een toenemende controle van productievariabelen als omgeving, bestand en organi sme . Daarmee wordt de noodzaak tot efficientieverbetering van teelten, het beheersen
van effecten van intensivering en conflictbeheersing rond gebruik van hulpbronnen steeds
groter. De uitdaging voor strategisch aquacultuuronderzoek is om economische en socia Ie
duurzaamheid te koppelen aan ecologische
duurzaamheid . Systeemvergelijkingen - technisch, sociale organisatie, toegang tot hulpbronnen, arbeid enz. - kunnen inzicht geven in
de ontwikkelingspotenties van aquacultuur
onder specifieke omstandigheden.
Intensivering in de aquacultuur betekent meer
aandacht voor biotechnologische en technische aspecten . Werk aan gesloten teeltsystemen wordt steeds belangrijker, ook vanuit milieuoogpunt (vervuiling, ontsnappen van gedomesticeerde/genetisch gemodificeerde dieren). Voor de ontwikkeling van aquacultuur
wordt veel verwacht van genetische manipulatie, met name van transgene vissen. Nationaal beleid op gebied van onderzoek en mogelijk vrijgeven van genetisch gemodificeerde
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aquatische organismen voor teelt is nodig vanuit oogpunt van milieu en van publieksacceptatie. Zulks geldt ook voor het gebruik van
medicijnen . Technisch gezien heeft de biologische beheersing van transgene vis door ge'induceerde steriliteit prioriteit, als men de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde aquatische organismen voor commercieel gebruik
overweegt.
Europa - Nederland
Kenmerkend voor de visteelt in Europa sinds
de snelle ontwikkeling vanaf de jaren '70 is het
gebruik van intensieve cultuursystemen en
technologieen, en de dominantie van een grote diversiteit aan soorten met een hoge commerciele waarde. In volume is de schelpdierenteelt het grootst, maar deze wordt in waarde gepasseerd door de visteelt. De meeste
teeltsectoren - met name mariene - laten een
stijgende productietrend zien. Aquacultuur
vormt 12,4% van het volume en 25% van de
waarde van de EU-visproductie. Tot 2005
wordt in 50% van de EU-Ianden, waaronder
Nederland, een gelijk blijvende productie verwacht (a.g.v. beperkte locaties en strenge milieumaatregelen) . In overige land en wordt een
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lichte tot flinke groei verwacht vanwege het
potentieel van een of meer soorten. Echter de
groei in diverse landen, waaronder ook Nederland, is mogelijk veel sneller dan volgens deze
recente extrapolaties.
De belangrijkste beperkingen voor verdere
ontwikkelingen van de EU aquacultuur, die
eveneens van toepassing zijn op de Nederlandse situatie van met name de visteelt, zijn:
• sterke prijsschommelingen en gebrek aan
kwalitatief hoogwaardige marktinformatie;
• beperkte productdiversificatie en moeilijkheden om uit hoogwaardige niche-markten te
komen;
• beperkte kortetermijnmogelijkheden voor
beperking van productiekosten (noodzaak
voor technische innovatie);
• afhankelijkheid van vismeel als prote'ine bron
in visvoeders;
• zware vergunningsprocedures voor vaak kleine bedrijvigheid, stringente milieu-eisen en
ruimteproblemen voor de visteelt, problemen rond ruimtebeslag, waterkwaliteit, hygiene en ziekten voor schelpdieren;
• tekort aan investeringskapitaal voor nieuwkomers; onderontwikkeling van representatieve producentenorganisaties in staat om te

investeren in markt- en beleidsontwikkeling.
De belangrijkste kansen voor ontwikkelingen,
eveneens van toepassing de Nederlandse
aquacultuur en met name de visteelt, liggen in :
• stimulering van marktvraag (generieke marketing, productontwikkelingl. soortendiversificatie, effectief markt informatie systeem;
• toenemende technologietransfer tussen EU
landen;
• ontwikkelen van nieuwe technologieen (w.o.
recirculatietechnieken, offshore farming, genetische verbeteringen), onderzoek aan ziektebeheersing , voeders, productkwaliteit en
productie-efficientie;
• ontwikkeling van verbeterd kustbeheer;
structuurbeleid en wettelijke instrumenten
gericht op ontwikkeling van kleinschalige
bedrijvigheid; ontwikkelen van producentenorganisaties .
De toenemende aandacht voor de waarde van
natuurlijke hulpbronnen en daarmee de interacties van aquacultuur en milieu, kan de ontwikkeling van de aquacultuur sector remmen.
In veel gevallen zal dit gaan door verhoogde
productiekosten eerder dan door gebrek aan
technologie. In het geval van de extensieve
schelpdierenteelten, bijv. mosselteelt, kan gebrek aan teelttechnologieontwikkeling wei
een rol spelen.
8elangrijke onderzoeksprioriteiten in Europa in
de komende jaren zijn (1) management van
kustzones, (2) ziektedetectie, preventie en
controle, (3) genetica/veredeling (4) diversificatie van soorten en (5) kwaliteitsverbetering van
producten . Veel verbeteringen zijn te verwachten in teelttechnieken en op het gebied van
voeders, genetica, ziektebestrijding, watergebruik en huisvestingstechnologieen (bijv. recirculatiesystemen) . De ruime onderzoeksaandacht voor nieuwe soorten zal over niet al te
lange tijd succesvolle teelten opleveren. Dit
soortenonderzoek is echter sterk gericht op
teelttechnische aspecten en weinig op mogelijke vermarkting en heeft daarnaast een sterke versnippering van R&D inspanningen tot
gevolg . Aquacultuuronderzoek omvat een
groot aantal disciplines, en voorts een groot

aantal soorten en teeltsystemen . Dit betekent
dat elke onderzoeksinspanning slechts een
klein dee I van de hele sector kan bestrijken. De
ontwikkeling van teelten verloopt volgens min
of meer vaste stadia die ieder specifieke onderzoeksnoden opleveren, waaraan vaak niet
kan worden voldaan . De aquacultuur industrie
is, tot nu, te klein om flink te investeren in onderzoek. De uitzondering is onderzoek rond de
teelt van Atlantische zalm .
Europa is naar schatting maar voor 80 ow zelfvoorzienend wat betreft de vraag naar vis, en
is daarin vergelijkbaar met de VS en Canada .
Daarentegen is Nederland wei sterk zelfvoorzienend op gebied van vis en visproducten .
Nieuwe afzetmogelijkheden voor de aquacultuur zouden daarmee voor een groot dee I buiten Nederland moeten worden gezocht.

Nederland - Visteelt
De Nederlandse teeltvissen voor consumptie
zijn paling (circa 2800 ton en ca. 80 bedrijven),
Afrikaanse meerval (circa 1500 ton en ca . 28
bedrijven), forel (circa 300 ton, en vijf bedrijyen) en tarbot/zeebaars- en brasem (60 ton, 1
bedrijf) . Daarnaast wordt 600-800 ton (±40 bedrijven) forel gekweekt voor de hengelsport.
Er is een kleine siervisteeltindustrie (3 teelt-, 5
kweekbedrijven) welke een groeiende belangstelling heeft vanuit de tuinindustrie. De totale
waarde van de visteelt af-kwekerij wordt geschat op /50 miljoen.
Zowel de paling- als meervalteelt zijn nu redelijk succesvol. Sinds 1994 is voor beide teelten
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grote belangstelling voor zowel nieuwe als
voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid.
. Men verwacht een flinke groei in productie, in
de meervalteelt tot wellicht een verdubbeling
in 1 a 2 jaar. Dit baart enige zorgen : met name
bij de meerval wordt nog (te) weinig aan afzet
gewerkt, en voor beide teelten kunnen er te
grote prijsdalingen ontstaan.
Kennis, infrastructuur, ervaring, technieken,
een flink aantal verwerkende bedrijven en het
milieuvriendelijk en duurzaam geachte gebruik
van recirculatiesystemen lijken een kansrijke
uitgangspositie voor productie-uitbreiding te
geven . Desondanks komt grootschalige viskweek niet van de grond vanwege een gebrekkige kennis van en samenwerking met partners in de voedings- en levensmiddelensector,
naast een relatief moeizame verhouding tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. De
gedachte dat een nieuwe tee It, of een uitbreiding van een teelt, vooraf gegaan moet worden door betere kennis van de markt, lijkt hier
en daar wei te hebben postgevat, maar heeft,
met name in de meervalteelt, nog weinig effect gehad. Zowel paling als meervallijken het
volume te hebben om een serieuze partner
voor de verwerkingsindustrie te vormen. De
palingindustrie heeft daarin een grote voor-
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sprollg .' Naast betere kennis van de markt
wordt (na)zuivering van het afvalwater (bijv .
denitrificatie) genoemd als belangrijk voor een
verdere ontwikkeling van de tee It. Ook de (relatief hoge) kosten van het telen van vis in recirculatiesystemen blijft problematisch . Bij
teeltbedrijven en verwerkingsindustrie bestaat
er belangstelling voor beter transport en alternatieve technieken voor het doden van vis .
Hoogwaardige kennis van recirculatiesystemen heeft geleid tot een snel groeiende
(export)industrie van systeembouwers . Nederland en Denemarken hebben een relatieve
kennisvoorsprong op dit gebied . Internationaal
is er echter grote belangstelling naar gesloten
systemen. Gelijk op met de teelten in Europa
is in Nederland een overwegend sterk op de
internationale markt opererende winstgevende visvoederindustrie ontwikkeld . Het initiatief
voor nieuwe ontwikkelingen van voeders, recirculatiesystemen en rond de begeleiding en
ontwikkeling van teelten is voor een belangrijk
deel overgenomen door deze bedrijven . Bij
telers is de vraag naar technische kennis groot,
er is veel behoefte aan voorlichting. Vanwege
de kleine teeltsector is er binnen Nederland
maar een klein draagvlak voor strategisch wetenschappelijk en ontwikkelingsonderzoek .

Voor een mogelijk verdere ontwikkeling van de
industrie zullen er op beleidsniveau strategische keuzen moeten worden gemaakt.
Het visteeltbeleid van het ministerie van LNV,
ontwikkeld in de jaren '80 na het debacle van
de meervalteelt, is aan herziening toe. Voorzichtige groei en een ondersteunend (markt)
beleid gericht op kwaliteitscontrole en management en niet zozeer op productievolumes
per soort lijken de thema's te zijn. In de sector
denkt men dat fouten gemaakt bij andere intensieve dierlijke teelten kunnen worden vermeden door nu een structuurbeleid te ontwikkelen op het gebied van welzijn, medicijnen en
lozing van afvalwater.
Nederland - Schelpdierencultuur
De mosselbodemcultuur (100 kton, 61 bedrijyen) heeft af-kwekerij een waarde van rond de
/100 miljoen, en het twee- tot drievoudige na
verwerking. Ondanks de wisselvalligheid van
de cultuur zijn er door de lage kostprijs goede
verdiensten. Het is een goed gereguleerde op
export gerichte sector. De recent ontstane
mosselhangcultures (300 ton, 7 bedrijven)
opereren op een niche markt. Groeimogelijkheden worden beperkt door matige geschiktheid van de inheemse mossel voor deze tee It
en daarmee samenhangend locatieproblemen . Oestercultuur (1400 ton, 16 bedrijven,
waarde /5 miljoen) is de import van de ziekte
bonamiasis niet te boven gekomen. De industrie is, in tegenstelling tot de mosselcultuur,
slecht georganiseerd, en wordt als weinig
kansrijk gezien.
De verwerking en distributie van de verse
mosselen naar de traditionele markten is,
mede door een goed kwaliteitsimago, goed
geregeld . Een mogelijke bedreiging voor de
verwerkingsindustrie zijn importen van elders
uit de wereld . Men denkt nu een sterke concurrentiepositie te hebben, hoewel de beoordeling hiervan verschillend is. In de toekomst
is concurrentie te verwachten uit met name
Aziatische landen, wanneer deze gaan voldoen
aan de strikte volksgezondheidseisen van de
belangrijkste markten voor verwerkte mosse-

len . Ook voor ·het verse product is con currentie binnen de EU te verwachten . Het verwateren van mosselen in het nu nog kwalitatief
schone water van de Oosterschelde is een
mogelijke achilleshiel voor de industrie: de
lage kostprijs en het kwaliteitsimago is voor
een belangrijk deel hiervan afhankelijk .
De mosselcultuur staat onder druk vanuit natuurbehoudsoverwegingen. Of schoon natuurorganisaties van mening zijn dat mosselcultuur
zich kan verdragen met behoud van natuurwaarden in de Waddenzee, is het de vraag of
er op langere termijn nog op schelpdieren gevist zal mogen worden . Meer ruimte voor de
teelt op het wad en in de Oosterschelde is
politiek in elk geval niet aan de orde. Er zijn
geen geschikte locaties buiten de huidig bestaande niet-gesloten gebieden . Het quotasysteem heeft weliswaar geleid tot een rendementsverbetering, maar innovaties in productiewijzen - vangst-, zaai- en transporttechnieken voor een betere benutting van mosselzaad
lijken nodig. Er moet ernstig nagedacht worden over verbeteringen in de teelt . Onderzoek
in Nederland is hier niet op gericht: men acht
het marginaal werk gezien de hoge natuurlijke
bestandsschommelingen. De sector lijkt innovatief in de verwerking en distributie, maar niet
in productieverbetering.
De oestersector is meer een handels- dan een
teeltsector, met verhoogde risico's voor introductie van ziekten, schadelijke exoten en toxische fytoplankton . Een nieuwe oesterpathogeen in Europa zou het commerciele einde van
de Europese tee It van Pacifische creuse kunnen betekenen . Technisch lijkt het geen probleem om ziekteresistente Zeeuwse oesters
te krijgen via veredeling of genetische verbetering . Daarnaast kan hatchery teelt van oesterzaad een interessante optie zijn om de tee It
van Zeeuwse oester weer op de been te helpen . De sector is echter weinig innovatief voor
wat betreft teelt- en verwerkingsmethoden,
en heeft geen krachtige vraag naar onderzoek.
Bovendien is binnen de bestaande Nederlandse onderzoekscapaciteit weinig mogelijkheid
te werken aan dergelijke ontwikkelingen .
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