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Interview met pionier Nol Gresnigt uit Vleuten

Stage op "De Meerval"
door Ria Vos en J. Scheerboom

De vraag naar Afrikaanse meerval stijgt, evenals de prijs die een kweker er voor krijgt. In
1996 werd hooguit 1000 ton geproduceerd, in 1997 ca. 1300 ton (*'. Momenteel beurt een
kweker f 3,80 terwijl productievolume en de prijs blijven toenemen. De teelt van Afrikaanse meerval lijkt een keerpunt te hebben bereikt.
Meervalpionier van het eerste uur, Nol Gresnigt te Vleuten, vroegen wij daarom naar zijn
verklaring voor de snelle stijging van vraag en aanbod.
Informeer in Vleuten waar Nol Gresnigt woont
en hij blijkt niet onder deze naam bekend te zijn;
aan de Alendorperweg wonen velen met de
naam Gresnigt en zijn neef aan de overkant heet
ook al Nol ("kleine Nol"), maar vraag naar: "Nol
Vis" en iedereen weet wie wordt bedoeld: de
komkommer- en paprikateler die in 1986 landelijke bekendheid kreeg met zijn presentatie van
de meerval in het KRO-programma "Brandpunt
in de markt".
In 1978 beg on Nol Gresnigt op een areaal van
9000 m 2 komkommers te telen met als herfstteelt de kerstster. Vanaf 1989 worden op 17000
m 2 paprika's geproduceerd, het jaar rond. In

.. Nol Gresnigt bij de ingang van de meervallenhal.

1985 werd - naast de kas - door CATVI Seen 20tons meervalinstallatie ge·lnstalleerd.
Gedurende september 1997 tot juni 1998 liep
Ria Vos, studente Plantaardige Productie en Visteelt aan het AOC te Houten stage op het bedrijf.
Ze maakte de volgende reportage:
De Experimentele Fase (1978-1985)
Ria Vos: " Mijnheer, waarom bent u destijds met
meerval begonnen?"

Nol Gresnigt "Het begon toen twintig jaar geleden een zekere Pol man op bezoek kwam. Hij
was een echte pionier. Hij bedacht een ge'lntegreerd systeem met planten en vis en wilde dit
eens uitproberen. We gingen zodoende in 1980
in een hoek van de kas paling houden . Het probleem was dat die beesten niet wilden groeien.
Bovendien kwam er regelmatig dode vis boven
drijven. Wij maar achterhalen hoe dit kwam.
Bootsma werd er bij gehaald die toen nog docent in de Visziekten was aan de Universiteit
Utrecht, samen met Joep Kleine Staarman die
bij hem een doctoraalvak deed . Joep wees me
er op dat er in Wageningen meervallen werden
gehouden . "Daar zit volgens mij veel meer toekomst in" . Zo kwam het dat wij de meerval in
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huis haalden. Maar ook de meervallen gingen
dood!
Het was Sietze Leenstra die er achter kwam dat
de vissterfte werd veroorzaakt door calciet, een
bestrijdingsmiddel tegen schadelijke insecten
(dat allang niet meer wordt gebruikt).
In 1980 zetten de Wageningers een biologisch
filter in de kas neer om er 24-uurs metingen aan
te doen en in 1985 werd door Edsert Haken en
Joep Kleine Staarman - met EG-subsidie! - in de
ruimte naast de kas de huidige kweekinstallatie
neergezet. Het was het eerste project dat ze na
hun studie opzetten. Ik kreeg daarom nogal wat
volk over de vloer dat in de teelt van meerval
ge'I'nteresseerd was en eens de door de firma
CATVIS neergezette opstelling wilde bekijken.
Ik ben overigens niet echt de eerste die met
meerval begon, want Hans van der Wijst en vliegenier Van der Schaft en zijn dochter waren toen
ook al bezig en er volgden er snel meer."

/ntegratie van tee/ten
" U wilde destijds visteelt met plantenteelt combineren om het viswater te gebruiken als drainwater voor de plantenteelt en om de warme
lucht vanuit de visteeltruimte, waarin veel kooldioxide zit, naar de kas at te voeren. Waarom
bent u daar niet mee doorgegaan?"
Nol Gresnigt: "De belangrijkste reden is dat de
besparing te gering is ten opzichte van het risico
dat men loopt."

van zot) iK met toevoeging van viswater f 7,50
per dag besparen. Je verdient er dus nauwelijks
iets mee . Heel erg leuk voor het milieu, maar
voor dit bedrag mag je geen risico's nemen .
Bovendien blijf je zitten met het probleem van de
vaste mest; het kan niet aan de planten worden
toegediend. Het moet op een andere manier
worden afgevoerd . Voor de opslag van vaste
mest heb ik een rond bassin buiten de kas neergezet. Ais dit bassin vol is met vissenmest, komt
een veeboer hier uit de buurt de slurry graag
ophalen om het over zijn land uit te rijden want
vissenmest valt (nog) niet onder de M INAS-regeling (om maximale opbrengsten van een gewas
te krijgen kan met vissenmest voldoende stikstof en fosfor worden toegediend, zonder dat
hierover overschotsheffing hoeft te worden betaald, red.).
Wat we wei doen is de warme, kooldioxide-rijke
lucht van de visteelt-ruimte naar de kas met planten afvoeren. Deze lucht bevat ca . 2000 ppm aan
CO 2, voor de paprika-teelt is een concentratie
van ca. 700 ppm optimaal. Toch geeft de CO2
vanuit de visteelt maar een besparing van ca.
10%; de gasketel moet de rest produceren .
Wat betreft de integratie van systemen: ik sluit
niet uit dat met een andere opzet de combinatie visteelt/plantaardige teelt wei degelijk interessant is" (op het AOC te Houten vindt voor het
zevende achtereenvolgende jaar zonder problemen de integratie van vis- en plantenteelt plaats
11)

"Welk risico?"
"Het risico dat de slangetjes die de planten druppelsgewijs van water met voedingsstoffen voorzien, verstopt raken . Steeds stonden er planten
slap bij omdat er zwevende deeltjes in de weg
zaten en de planten hierdoor te weinig water kregen . Het gaf aileen maar frustraties, niet aileen
bij mezelf, ook bij mijn medewerkers. Dus stopten we met het bevloeien met viswater!
De besparing op meststoffen was overigens
gering: slechts f 1125,- per jaar: in het groeiseizoen (150 dagen) wordt per dag voor ca . f 220,aan opgeloste meststoffen toegediend en hier-

.. Ria Vos bij de voorstrekbak bezig met sorteren.

val systeem de 'pompen al na 2 jaar versleten.
Voor je het w eet, is de doorstroming van twee
keer per uur teruggelopen naar 1,5 keer per uur.
Normaal merk je dit helemaal niet, maar met een
drukmeter zie je het drukverlies .

• Het sorteerapparaat.

Kortom : ondanks dat we continu bezig waren
met aanpassingen, is in principe het visteeltsysteem gelijk gebleven aan het ontwerp van 1985.
Het belangrijkste dat we tijdens het aanpassen
voor ogen hadden is : houd alles simpel. Het mag
niet kapot gaan, want vanwege de paprika-teelt
heb ik gewoon geen tijd voor reparaties .

Het visteeltsysteem toen en nu
" Is het systeem vanaf 1985 niet meer aangepast?"
"Dit type visteeltsysteem is destijds door 80vendeur op de Wageningse vakgroep Waterzuivering ontworpen. Het bestaat in principe uit een
voorzuivering om zwevende deeltjes te verwijderen en een "tricklingfilter", een biofilter om de
schadelijke ammonium in nitraat om te zetten .
De enige verandering die we hebben aangebracht betreft de voorzuivering. We zijn begonnen met een platenbezinker. We stapten over op
een trommelzeef omdat deze minder ruimte in
be slag neemt. We hebben inmiddels geleerd dat
aile beweeglijke delen van een trommelzeef
boven water moeten worden ge·l·nstalleerd; je
kan er dan gemakkelijker bij in geval van onderhoud of reparatie. Ook hebben wij nu ter voorkoming van verstoppingen de sproeiers continu
onder druk staan met behulp van een pomp.
Aileen de tricklingfilters staan nog steeds zoals
ze destijds werden opgesteld ; boven op de visbassins.
Met betrekking tot de pompen kun je opmerken
dat deze een veel te hoog vermogen vergen . Ik
ben van plan ze binnenkort te vervangen door
pompen waarvan de opbrengst is te regelen . Ais
er minder vis in de bakken zwemt, moet je het
debiet op een lager niveau kunnen zetten. Ook
wil ik drukmeters aanbrengen waaraan is te zien
hoeveel drukverlies er optreedt. Door de samenstelling van het meervallenvoer zijn in een meer-

Specificaties
De specificaties anna 1998 van het door CATVIS
gebouwde meerval-systeem :
- watertemperatuur: 26° C
- oppervlak kwekerij (35m * 13m): 455 m 2
- 13 afmestbakken (inhoud per stuk: 4,5 m3).
- 1 bassin voor pootvis (inhoud : 2 m3).
- Waterinhoud : 60 m3.
- Energieverbruik 5 pompen: 9 kWh
- Verversingsdebiet: 5-10 %
- Trommelfilter: 2 filters van ieder 120 m3/h
- Energieverbruik trommelfilter: 2 kWh totaal
- Specifiek oppervlak bionet: 200 m 2/m 3
- Luchtverversing kwekerij : 300 m3/h
(twee ventilatoren van samen 1,5 kW)
- Waterverversingsdebiet: 5-10 % per dag
- mestbassin: 150 m 3
- inhoud biologisch filter: 57 m3 (filterpac r)
- recirculatiedebiet: 2880 m3/dag (120 m 3/h)
- Standing Stock: ca . 8 ton
- dagelijkse voedergift: 125 kg
- vc : 0,95
-SGS:1,7 %
Opvallend is dat het debiet vergeleken met dat
van andere meervaltelers tenminste twee keer
hoger is : 23 m 3 per kg voer versus 6-10 m3 per
kg voer 12) . De auteurs gaan er van uit dat men in
staat is met behulp van bovenstaande gegevens
het productievolume (in tonnen per jaar) uit te
rekenen.
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.. Productiebassins met 'selffeeders ' en boven de bassins geplaatste biofilters.
Chemische samenstelling van het viswater (gehaltes in mmol)
pH
6,08
Mg
0,4

EC
0.84
N03
2,9

NH4
0,8
CI
1,0

K
0,4

S04
0,2

Na
1,4
HC03
1,53

Ca
2,0

P04
0,3

Teeltevolutie gedurende 1985-1998
Ria: "Waar kwamen in 7985 de pootvisjes vandaan?"
"Wij zijn begonnen zelf in een ruimte achter de
meervalkwekerij pootvisjes te kweken. Half
Wageningen kwam hier weer over de vloer, bijvoorbeeld Van Mechelen die nu hoofd is van de
OVB in Valkenswaard . Zelf pootvisjes opkweken
bleek al gauw verschillende nadelen te hebben:
1. Het voortplanten lu kt aileen als dit zeer secuur plaatsvindt.
2. Ais men elke maand maar 5000 pootvisjes
nodig heeft, heb je er - als je ze zelf kweekt gauw te veel van. Zo zet onze kweker, Willy
Fleuren, in een bak zeker een 10.000 visjes
in .
Fleuren levert de pootvisjes vanaf 1986, per
maand een 5000 visjes. Het voordeel van een
gespecialiseerde pootviskweker is dat we - door
samenwerking - tot betere resultaten komen .
Door gerichte fokkerij is de teelt van meerval
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sinds 1985 ' sterk vooruit gegaan. Met name
doordat op snelle groei is gefokt, kunnen de vissen nu op een leeftijd van 6 maanden worden
geleverd . We zijn zo de kuitzetting v66r die
plaatsvindt op een leeftijd van 8 maanden . De
voederconversie vertoonde hierdoor een daling
van 1,75 naar 0,95!
Voorheen bleven de pootvisjes 3 weken in de
voorstrekbak tot ze een gewicht van 30-60 gram
hadden bereikt. De grootste 1500 gingen dan in
een bak. De rest van de visjes werd niet lang
daarna gesorteerd in nog twee partijen; er gingen ongeveer 500 visjes verloren . Halverwege
de groei naar consumptievis vond toen nog een
sortering plaats .
Nu sorteren wij de vis tijdens het verblijf op de
kwekerij slechts een keer, bij een gewicht van
rond 150 gram en laten we ze daarna tot aflevering met rust. Zo bereiken ze binnen 3 maanden
het gewicht van een kilo. Op deze manier zijn 4
rondes per jaar mogelijk.
Niet aileen de fokkerij heeft bijgedragen aan het
succes van de teelt, ook de ontwikkeling van een
betere voerkwaliteit en een beter inzicht in het
management van het teeltsysteem. Doordat de
waterkwaliteit werd verbeterd, konden we meer
productie uit het systeem halen en werd de kostprijs verlaagd . "

Voorbeelden van aangepast management
" Breekt er weI eens een visziekte uit?"
"In de beginperiode hadden de vissen wei eens
huidaandoeningen . Het bassinwater werd toen
een keer per uur gerecirculeerd . We hebben de
doorstroomsnelheid verhoogd naar twee keer
per uur en sindsdien zien we geen ziekten meer.
Vis die op de grond heeft gelegen, zetten we ook
nooit terug in het visbassin . Het dier zou anders
aileen maar door soortgenoten worden aangevreten . Overigens : mocht er een aandoening
worden gesignaleerd, dan wordt uitsluitend met
zout behandeld of met een oplossing van formaline.
Om ziektenuitbraken tot een min imum te beperken hadden wij v66r 1993 de gewoonte v66r de

inname van nieuwe vis de visbassins te schrobben en te ontsmetten met chloor. Maar we constateerden dat ondanks het hygienische werken
er geen substantiele vermindering van de uitval
plaatsvond. Je bedenkt dan : in de natuur wordt
niet ontsmet en daar ontwikkelen de dieren voldoende weerstand . Waar ben ik mee bezig?
Weg met die ontsmettingsmiddelen! De kwekerij uit! Laat de nuttige bacterien maar met de
schadelijke in evenwicht leven!
De voordelen werden gauw duidelijk: de dieren
beten elkaar niet meer, ook niet bij het afzwemmen en visziekten bleven uit! V66r 1993 vond
een uitval plaats van ca . 10% , na 1993 is de visuitval laag en stabiel.
Het bleek dat de vissen een concentratie van
zelfs 0,01 mg CI- per liter niet kunnen verdragen .
Ze worden dan gestresst en gaan elkaar bijten .
Wat we wei nog steeds doen is v66r de inname
van pootvisjes de bak schoonschrobben, maar
let wei: desinfecteren is er niet meer bij!"

" Hebt u geen last van het zogenaamde springsyndroom (3) ?"
"Om te voorkomen dat de pootvisjes na het
overzetten in het afmestsysteem gestresst raken moet de aanpassing aan het nieuwe water
geleidelijk plaatsvinden . We laten visjes aan het
systeemwater wennen door een klein straaltje
systeemwater in het voorstrekbassin te laten
stromen. Je ziet gauw genoeg als te snel systeemwater wordt ingenomen; visjes die te dicht
bij het straaltje water komen, worden er door

.. Twee pompen, aan de andere kant van de
muur van de meervallenhal.
ge', rriteerd en gaan springen. Bij een te snelle
overgang naar water van het afmestsysteem
kan al gauw een sterfte van 50 % optreden!
Deze z.g . springziekte vormde zelfs in groot
probleem dat een groot meervallenbedrijf in het
zuiden van het land met productie is gestopt.
Mijn antwoord op de springziekte is dus: de dieren voldoende langzaam aan teeltwater laten
wennen . Ze hebben tijd nodig zich aan te passen
aan het andere milieu.
Je ziet dat een overgang goed is verlopen als de
visjes na verplaatsing direct voer opnemen . Ais
verplaatsingen overeenkomstig het aanpassingsvermogen plaatsvinden, vindt er boven een
stuksgewicht van 150 gram nauwelijks sterfte
plaats . "

" Hoe zwemmen de vissen uit?"
"V66r ze het bedrijf verlaten, zitten ze drie dagen
zonder voer. De eerste dag zijn ze nuchter maar
zwemmen nog wei in systeemwater . De twee
laatste dagen wordt het systeemwater langzaam door schoon water vervangen. Gedurende
deze drie dagen afzwemmen raken de dieren
wei 7-8 % van het lichaamsgewicht kwijt."

" Hoeveel tijd steekt u in de meervalteelt?"

.. Oe trommelzeef.

"Normaal een half uur per dag om te voeren en
te controleren. Ik vul dan - met de hand - de voorraadba kken boven de visbassins. Om de twee
maanden besteed ik een dag aan sorteren."
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Marktontwikkelingen
" Waar vindt de afzet plaats 7"
"Vooral midden jaren tachtig hield ik me intensief met de afzet van de meerval bezig. Het viel
toen niet mee een markt te veroveren. Oat
kwam vooral omdat het in Nederland cultuur is
zoutwatervis te eten en niet zoetwatervis . Het
eten van zoetwatervis werd en wordt nog
steeds als iets minderwaardigs beschouwd .
Misschien komt dit wei door de traumatische
ervaringen opgedaan in crisistijd en tweede wereldoorlog . Het was toen bepaald een zege dat
de binnenvisserij de bevolking van noodzakelijke
eiwitten uit zoetwatervis kon voorzien .
Het kan verklaren waarom zoetwatervis - vooral
bij de oudere generatie - nog steeds doorgaat als

.. De ventilator waarmee de lucht van de
meervallenhal naar de paprikakas wordt afgevoerd. Aan de zolder een rail waarlangs afgezwommen vis wordt afgevoerd.
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.. Net voor de afvoer (via een rail aan de zolder)
van afgezwommen vis.
armeluisvoedsel. Natuurlijk speelt hierbij ook
een rol dat we zo dicht bij zee leven. In Ouitsland
is men veel meer aangewezen op in zoetwater
gekweekte vis en wordt de meerval veel meer
geaccepteerd. Momenteel vindt de meeste Afrikaanse meerval nog steeds in Ouitsland plaats .
Zo bracht ik langere tijd mijn meerval bij een
Ouitse kweker, die de vis aan de man wist te
brengen als zelfgekweekte vis . Ik vond dit best,
want zolang hij verkocht, kocht hij weer bij mij en
hij betaalde goed!
Midden jaren tachtig waren Parijzenaars met
een Vietnamese achtergrond belangrijke afnemers van meerval. In de Mekong Delta wordt de
meerval immers zeer gewaardeerd . Vooral kanjers van 1,5 kg kon ik de Vietnamezen verkopen!
Maar ondanks aile inspanningen kwam het voor
dat we bleven zitten met dieren van wei 10 kg .
Oergelijke knapen hadden natuurlijk een veel te
hoge voederconversie om rijk van te worden en
ik begon me te realiseren dat ik niet bepaald als
verkoper in de wieg was gelegd. Een goede verkoper moet zo iets als een bord voor zijn kop
hebben om bij een geringe acceptatie van het
product toch een positief gevoel te kunnen overbrengen .
De meerval-tak had eigenlijk een full-time man
moeten aantrekken om de markt te bewerken,
maar hiervoor was en is de tak gewoon nog te
klein .
Ik lever daarom de laatste 10 jaar aile vis gewoon
bij een verwerker in het zuiden des lands af."

len om bedrijven neer te zetten met een capaciteit van honderden tonnen, terwijl het er naar uit
ziet dat in de komende jaren de jaarproductie
navenant zal toenemen, lijkt de pioniersfase van
de teelt van Afrikaanse meerval duidelijk voorbij.
Mogelijk wordt het bedrijf van Nol Gresnigt nog
eens synoniem met deze pioniersfase want het
moet over enkele jaren in verband met de uitbreidingsplannen van de stad Utrecht worden
verplaatst naar Harmelen . Of ook "De Meerval"
na de verplaatsing opnieuw wordt opgestart is
onzeker. Het hangt af van de belangstelling van
zoon Berry, de bedrijfsopvolger.

• Aan de voorzijde van de kwekerij kan de vaste meervallenmest door een mesttransporteur
uit het mestopvangbassin worden opgezogen.
" Hoe verklaart u nu de stijging van de vraag naar
meerval?"

"Vishandelaren erkennen nu dat de Afrikaanse
meerval een goed product is. Men begint te erkennen dat wij destijds gelijk hadden. We zien
nu dat de meerval zichzelf verkoopt."

(') Nawoord. Niet iedereen in Vistelend Nederland is het met deze prognose eens . De meest
voorzichtige inschatting (van een voerfabrikantl
houdt het er op dat er in 1997 nauwelijks nog van
productiestijging sprake was (" productie-uitbreiding is nog geen productiestijging"l . Maar ook
de meest voorzichtigen voorzien een forse productiestijging in 1998. Wat betreft de oorzaak
van deze stijging; men wijst er op dat dit (medel
het gevolg kan zijn van de ruimte die in de markt
is ontstaan nu import van Nijlbaarsfilet uit Afrika
(in verband met HACCP-normenl is weggevallen.
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"Bent u lid van de Ne Ve V,? "
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"Nee "
"Waarom niet?"

"Meervaltelers willen gewoon zelf pionieren. Ze
zijn daarom weinig bereid tot samenwerking."
De toekomst
Met een verwachte productie van 1600 ton in
1998 ('), terwijl ondernemers plannen ontwikke-
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