C

E

N

T

R

A

A

L

ART

K

E

L

Beleidsverkenning Aquacultuur
bewerkt door Ir. Aldin Hilbrands (SGS AgroControl, Spijkenisse)

Het doel van de verkenning is het inventariseren en beschrijven van de meest beleidsrelevante onderwerpen met betrekking tot de sector aquacultuur en het beantwoorden van
de vraag of het gewenst den wei noodzakelijk is dat het Ministerie van lNV beleid ten aanzien van deze sector gaat ontwikkelen. In deze verkenning ligt de nadruk op de kweek van
vis omdat er op dit gebied nog geen rijksbeleid wordt gevoerd. Voor schelpdieren is dit
wei het geval. Om deze reden worden schelpdieren in deze notitie buiten beschouwing
gelaten. De verkenning heeft zowel betrekking gehad op de primaire productie in Nederland als op de aanverwante bedrijfssectoren op het gebied van toelevering (voeders,
grondstoffen, installaties), het gebied van wetenschaps- & kennisontwikkeling, en het
gebied van de handel en verwerkende industrie. In een apart achtergronddocument zijn
een beschrijving van de Nederlandse aquacultuur alsmede de gegevensinventarisatie
opgenomen. Dit document kan kosteloos opgevraagd worden bij het Ministerie van lNV.

Viskweek in Nederland
Algemeen
De Nederlandse viskweeksector betreft
naar schatting een 150 bedrijven van zeer
uiteenlopende omvang. De sector is vooral gebaseerd op de kweek van paling (ca.
80 bedrijven, geschatte productie ruim
3000 ton per jaar) en meerval (ca. 30 bedrijven, geschatte productie ca. 1500 ton per
jaar). Er is sprake van een jonge, zich snel
ontwikkelende bedrijfstak die is gebaseerd
op hoogwaardige kennis ten aanzien van
toepassing en management van recircula tietechnieken. De totale jaarlijkse productiewaarde van deze sector wordt geschat
op 60 70 miljoen gulden .

a

De sterke punten van de Nederlandse viskweeksector betreffen het in de bedrijfspraktijk kunnen beheersen van de recirculatietechniek en het jaarrond kunnen leveren van een product met een deels vooraf
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te specificeren (hoge) kwaliteit. De sector
kan gebruik maken van de aanwezigheid
van een veelzijdige onderzoekscapaciteit
bij het Wageningen Universiteits en Research Centrum (Wageningen UR).
De zwakke punten hangen vooral samen
met de (te) lage organisatiegraad en de
nog zeer korte ontwikkelingsperiode van
de sector. Het gebrek aan samenhang in
de sector resulteert o.a . in een geringe
mate van samenwerking in de keten en
een te bescheiden (internationale) profilering. Ook het gebrek aan aandacht voor
marktonderzoek en ontwikkeling is grotendeels hierop terug te voeren. De aandacht
voor ketenbenadering neemt echter toe.
Verder is de productiesector nog te gering
van omvang om zelf structureel onderzoek
te genereren/financieren en is de diversiteit aan gekweekte vissoorten te gering.
Door de relatief hoge kostprijs van de
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kweek in recirculatie is deze sector kwetsbaar bij lage marktprijzen.

Ontwikkelingsmogelijkheden
Mondiaal wordt de groeiende wereldvraag
naar vis gezien als motor voor de ontwikkeling van de aquacultuur. Daarbij is er vanwege de toenemende noodzaak om rekening te houden met aspecten van milieu en
ecologie veel aandacht voor kweek in recirculatiesystemen. Doordat de viskweek in
recirculatie plaatsvindt met gebruikmaking
van hoogwaardige technieken heeft ze een
bio-industrieachtig aanzien. Dit stimuleert
de aandacht voor het welzijn van kweekvissen, waarbij ook de methode van doding
van de vissen een belangrijk onderwerp is.
Deze punten vormen een bron van zorg,
lOwe I binnen de viskweeksector als voor de
rijksoverheid.
De Nederlandse viskweek heeft in potentie
goede groeikansen. Het te formuleren
Rijksbeleid zal zich moeten richten op het
formuleren van nadere randvoorwaarden
en normstelling. Deze kunnen als basis dienen voor een goede profilering van deze
bedrijfstak en een maatschappelijk aanvaarde productiewijz~: Voor de verdere ontwikkeling van de sector
viskweekzijn een goede (internationale) prof ilering en een goede 9 oorstroming van kennis van de onderzoeksinstellingen naar het
bedrijfsleven een belangrijke voorwaarde.
Het te ontwikkelen Rijksbeleid zal nadrukkelijk geen specifiek structuurbeleid bevatten
t en aanzien van de viskweek in Nederland .
De verantwoordelijkheid hiervoor wordt bij
de sector gelaten. Verdere ontwikkeling van
d e sector dient plaats te vinden op basis
van marktwerking en, indien dat noodzakelijk blijkt te zijn, binnen van overheidswege
t e stellen randvoorwaarden en normen. De
ruimtelijke aspecten worden primair gezien
als verantwoordelijkheid van provincies en
gemeenten.

Beieidsprioriteiten
De bescliikbaarheid en de toepassing van
geregistreerde diergeneesmiddelen, het
welzijn van kweekvissen en het beperken
van de belasting van natuur en milieu zijn
voo r de komende jaren de belangrijkste onderwerpen. Indien noodzakelijk zal ook aan
andere onderwerpen aandacht worden gegeven afhankelijk van de ontwikkeling va n
de sector.

Diergeneesmiddelen
In het te ontwikkelen beleid ten aanzien van
de viskweek heeft het onderwerp diergeneesmiddelen hoge prioriteit. Er zijn op dit
moment in Nederland geen geneesmiddelen voor vissen geregistreerd. Fabrikanten
van diergeneesmiddelen vinden de sector
te klein om de registratie aan te vragen en
de procedure daarvoor te doorlopen. De
kosten van het daaraan verbonden onderzoek kunnen niet binnen een afzienbare termijn worden terugverdiend omdat de omzet aan diergeneesmiddelen in de Nederlandse viskweek te gering is. In de praktijk
betekent dit dat voor andere diersoorten
geregistreerde diergeneesmiddelen worden toegepast voor vissen: de lOgenaamde
"minoruse" toepassing.
Zonder formele grondslag is een dergelijke situatie ongewenst. Over de mate van
gebruik van diergeneesmiddelen in de viskweek is nog weinig bekend. Gezien deze
onduidelijkheid is het gewenst een grondige inventarisatie uit te voeren naar het feitelijk gebruik van diergeneesmiddelen binnen deze sector. Aan de hand van deze inventarisatie zal worden bezien of er specifieke regelgeving op dit terrein noodzakelijk is. Een van de mogelijkheden is dat bepaalde diergeneesmiddelen onder de werking van de viijstellingsregeling artikel 2
van de Diergeneesmiddelenwet 1999 worden gebracht. Zowel voor de sector viskweek als voor de fabrikanten van diergeneesmiddelen is dit een belangrijk aandachtspu nt.
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Het gebruik van hormonen beperkt zich tot
toepassingen in de vermeerdering (m.n. bij
meerval) hetgeen onder voorwaarden is
toegestaan.

Welzijn van vissen
Het welzijn van vissen is een onderwerp dat
steeds meer aandacht vraagt. Dit betreft
vooral aspecten die samenhangen met de
bezettingsdichtheid van vis in kweeksystemen. Tot nu toe is onderzoek op dit gebied
vooral uitgevoerd in laboratoriumsituaties
en ontbreekt het (mondiaal) aan onderzoek
in praktijksituaties. Hierbij komt dat er grote verschillen kunnen zijn, niet aileen per
vissoort, maar ook per levensfase, geslacht
en naar fysieke omstandigheden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal
worden bezien of normstelling op dit gebied noodzakelijk is. Verder is er veel aandacht voor de toegepaste dodingsmethoden bij de verwerking van vissen (in eerste
instantie met de nadruk op paling en meerval). Het is gewenst wettelijke voorschriften
vast te stellen ten aanzien van methoden
voor het doden van (gekweekte) vissen. Dit
betreft het, bijvoorbeeld in een protocol,
formuleren van de randvoorwaarden waaraan de dodingsmethoden zullen moeten
voldoen. Hiervoor wordt extra onderzoek
ingezet. De sector zal zich moeten richten
op het ontwikkelen van dodingsmethoden
die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.
8eperken milieubelasting
De viskwekers besteden reeds veel aandacht aan de zuivering van hun kweekwater
en zijn in toenemende mate ge'lnteresseerd
in 'beperking van het water en energieverbruik. Het lozen van kweekwater en de productie/verwerking van vismest zijn de belangriikste onderwerpen. Een groot deel
van de bedrijven onttrekt de vaste stoffen
uit het water (m.n. mest, voederresten). Dat
wordt meestal als meststof uitgereden op
land of via reguliere kanalen aan derden
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verkocht .. Veel bedrijven lozen afvalwate r
op het riool en belasten het milieu niet
rechtstreeks met mest en afvalwat er, m aar
via de rioolwaterzuiveringsinstallatie s. De
meeste bedrijven worden bemonsterd voor
het bepalen van de riool- of lozingsheffing
(vervuilingseenheden). Deze gegeve ns
worden echter niet centraal geregistreerd.
De huidige milieubelasting van de viskweek
in recirculatie lijkt daarmee relatief gering,
maar vooralsnog ontbreken exacte geg eyens. Hoewel er thans geen problemen zij n
geconstateerd zal worden onderzocht of
het, gezien de groei en ontwikkeling van de
sector, noodzakelijk is nadere randvoo rwaarden te stellen met betrekking tot de
maximaal aanvaardbare milieubelasting.

Overige onderwerpen
Ecologische en sanitaire risico's
De ecologische risico's van de viskweek in
recirculatie zijn beperkt. De kans dat gekweekte vissen en eventuele parasieten e.d.
naar het ecosysteem ontsnappen is gering.
De in Nederland weinig voorkomende teelten in vijvers of in het open water geven een
hoger risico, afhankelijk van de gekweekte
soort en de kwaliteit van de bedrijfsvoering .
Mede om deze reden verdient viskweek in
recirculatie de voorkeur boven andere
kweeksystemen . Doordat de viskweek in
recirculatie weinig locatie-eisen heeft, behoeft het benodigd ruimtebeslag niet te leiden tot onherstelbare aantasting van ecosystemen en van landschappen.
Van sanitaire risico's en de mogelijke insleep van exoten is bij de viskweek eigenlijk
aileen sprake bij de import van levende vis
en bij het lozen van kweek en transportwater e.d. Ook bij toepassing van recirculatie is
hiervan sprake. Op deze wijze is het mogelijk dat schadelijke organismen in het ecosysteem terecht komen. Voor de viskwekerijen zelf lijken de sanitaire risico's relatief
gering en zijn vooral verbonden aan de palingteelt (glasaal uit wildvang, volledig im -
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port}. Teelten in het open water of gebruik
makend van oppervlaktewater geven evenwei een groter risico en lopen zelf risico's
door o.a. afvalwaterlozingen (bacteriele
verontreiniging) en de insleep van ziekten
en parasieten.
Volgens de veterinaire EU-regelgeving is
Nederland verplicht om, bij de kweek van
soorten die gevoelig zijn voor specifieke
uitheemse dierziekten (zogenaamde "Iijst 1
ziekten"), een calamiteitenplan op te stellen. Voor zalm is het opstellen van een cala miteitenplan verplicht omdat deze soort
gevoelig is voor het Infectious Salmon
Ana emia virus (ISA, een op "lijst1" voorkome nde ziekte). Zalm wordt in Nederland
niet op commerciele basis gekweekt. Het is
echter niet uit te sluiten dat er op kleine
scha al met zalmkweek wordt geexperimenteerd . Onderzocht zal worden of dit het geval is en of het opstellen van een calamiteitenp lan hiervoor noodzakelijk is. Het opstellen van een calamiteitenplan voor specifieke in heemse dierziekten (zogenaamde "Iijst
2 zie kt en") is vrijwillig.

Genetische modificatie
Gen et ische modificatie (transgenese) lijkt
op ko rte termijn in een aantal landen commercieel rendabel gemaakt te kunnen worden. Dit geldt voor soorten die kunstmatig
vermeerderd kunnen worden (dus niet voor
paling ). In Nederland is voor het ontwikkelen van genetisch gemodificeerde dieren
een ve rgunning van LNV nodig op basis
van de Gezondheids- en Welzijnswet voor
Dieren (GWWD). Een vergunning wordt
slechts verleend indien de behandeling
geen on aanvaardbare gevolgen heeft voor
de gezon dheid en het welzijn van de dieren
en er tegen de behandeling geen ethische
bezware n bestaan. Voor het houden en
kweken van dergelijke dieren is regelgeving
van VROM van toepassing (Wet milieugevaarlijke stoffen, gebaseerd op EU-regelgeving ). Voor het op de markt brengen van

genetisch gemodificeerde voedingsproducten is eveneens Europese regelgeving
van toepassing. Vanwege grote weerstand
bij de consument is het niet erg waarschijnlijk dat de Nederlandse viskwekers zullen
overgaan tot de productie van genetisch
gemodificeerde vis. Naar verwachting kan
bij kunstmatig te vermeerderen soorten
nog veel vooruitgang worden geboekt doo r
gebruik te maken van de bestaande tech nieken op het gebied van selectie en veredeling. De Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) heeft aangegeven derhalve geen enkel perspectief te zien in de
kweek van genetisch gemodificeerde consu m ptievis.

Grondstoffenvoorziening
De grondstoffenvoorziening kent drie
hoofdaspecten: de visvoeders, de watervoorziening en de verkrijgbaarheid van gezonde jonge vis.
De samenstelling van de voeders is van
groot belang voor de mate van opname
door de vis. Niet door de vis opgenomen
voer be'invloedt in negatieve zin de milieubelasting (uitstoot van nutrienten) en het
functioneren van de bij recirculatie toegepaste waterzuiveringssystemen. Bij de
kweek van roofvissen is de smaak van de
voeders doorgaans medebepalend voor de
mate van opname. Om deze reden is vismeel en/of olie een belangrijk bestanddeel
van veel voeders. Middels substitutie door
(meestal ook goedkopere) plantaardige eiwitten wordt het mogelijk geacht het aandeel vismeel en visolie in de visvoeders te
verkleinen. De kwaliteit van de voeders, en
van de afzonderlijke bestanddelen waaruit
die zijn samengesteld, is tevens bepalend
voor de kwaliteit van het eindproduct en
aspecten als smaak, kleur, en stevigheid
van het visvlees.
Voor de viskweek is doorgaans de beschikbaarheid van geschikt kweekwater (bron-
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water, oppervlaktewater, leidingwater) geen
probleem, mede vanwege de beschikbare
zuiveringstechnieken. Schoon water is echter een schaars goed waarmee zorgvuldig
omgegaan moet worden. Beperking van het
watergebruik moet worden nagestreefd.
De voorziening van op te kweken jonge vis
is voor de viskwekers een risico indien men
afhankelijk is van vermeerderingsbedrijven
die weinig aandacht schenken aan de preventie/bestrijding van visziekten of als men
afhankelijk is van wildvang, zoals bij de paling (plaatsing op Rode Lijst waardoor er
wellicht beschermingsmaatregelen in het
verschiet liggen, afnemende en sterk wi sselende glasaalvangsten, grote internationale
concurrentie met daardoor vaak hoge prijzen).
Relaties met andere beleidsterreinen
Volksgezondheid
In 1999 is er maatschappelijk en politiek
veel aandacht besteed aan de kwaliteit van
dierlijke voedingsproducten in relatie tot de
volksgezondheid. Met name het risico van
de aanwezigheid van giftige en/of kankerverwekkende stoffen, zoals dioxines en
PCB's, in voedingsmiddelen was hierbij het
onderwerp. Gebleken is dat de kwaliteit en
herkomst van de grondstoffen van diervoeders, alsmede de toegepaste hoeveelheden
van deze grondstoffen in de voeders, hierin
van doorslaggevend belang kunnen zijn. Er
is thans geen aanleiding om in dit opzicht
voor kweekvis specifieke maatregelen te
nemen. Tot op heden zijn in kweekvis uitsluitend gehalten aan PCB's aangetroffen
die ver onder de wettelijke limieten liggen.
Op Europees niveau wordt normstelling
voorbereid ten aanzien van de kwaliteit van
diervoeders. Nationaal is een beleidsnota
Diervoeder in ontwikkeling. Hoewel in afnemende mate, worden in kweekvis soms
nog residuen van diergeneesmiddelen aangetroffen. Het te ontwikkelen rijksbeleid
dient gericht te zijn op vermindering van
residuen diergeneesmiddelen in gekweekte
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consumptievis. Preventie van visziekten is
hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Visserij
De relatie met visserij is vooral gelegen op
het gebied van marktordening. De prijsvorming op de internationale markt voor paling en glasaal wordt bepaald door de sterk
schommelende vraag op de Japanse markt,
die vooral wordt bediend door de (met
name Chinese) palingkweek. Regelmatig
worden er ook vanuit Azie partijen (meestal ingevroren) paling "gedumpt" op de Europese markten, waardoor de prijzen onder
druk komen te staan. Dit be'l'nvloedt ook de
Nederlandse palingmarkt en de visserijbedrijven die daarop gericht zijn,
Eindconclusie
Het is gewenst dat de rijksoverheid beleid
gaat ontwikkelen op het gebied van de viskweek. Het is niet zozeer dat er zich in de sector viskweek grote problem en voordoen die
om een beleidsmatige oplossing vragen. Er
is sprake van een jonge sector die zich snel
ontwikkelt, Een tweetal onderwerpen is voor
deze sector nog niet of onvoldoende uitgewerkt in vergelijking tot andere sectoren van
dierlijke productie. Dit zijn het gebruik van
diergeneesmiddelen en het welzijn van vissen in kweeksystemen. Daarnaast is het gewenst om de grenzen aan te geven met betrekking tot de toelaatbaar geachte belasting
van natuur en milieu. Deze drie onderwerpen zijn aangemerkt als beleidsprioriteit. Het
toekomstige beleid zal in ieder geval een uitwerking van deze drie onderwerpen moeten
bevatten. Indien er gedurende de beleidsontwikkeling heldere indicaties zijn dat de
uitwerking van andere them a's noodzakelijk
is, zal hier op passende wijze invulling aan
moeten worden gegeven, Door het tijdig
ontwikkelen van adequaat Rijksbeleid kan
een kader worden aangeboden waarin deze
bedrijfstak zich verder kan ontwikkelen op
basis van een maatschappelijk verantwoorde productiewijze,

