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Nieuwkomer op de markt verdriedubbelt afzet in eerste jaar

Visned zet de standaards
voor de meervalketen
Magnus van der Meer, COSTA

Een jaar geleden werd meervalketen Vis ned aan het publiek gepresenteerd (zie AQUAcult uur 4/2000). Een jaar later hebben we opnieuw een gesprek met Henk van den Berg over
de ontwikkelingen van het bedrijf in het afgelopen jaar. Visned is een bedrijf dat zich kenmerkt door het feit dat de deelnemers aile schakels van het meervalkweken tot het verwerken en vermarkten in handen hebben. Hierbij een kort verslag van de belangrijkste veranderingen die zich in elk van die schakels heeft voorgedaan in het afgelopen jaar.

De organisatie
Het doel van Visned was het in een hand
brengen van de productie, verwerking en
vermarkting van meerval. Visned Holding
omvat twee bedrijven: Walraven visverwerking 8.V. en Echtvis B.v. Walraven richt zich
voornamelijk op de verwerking van meerval en de ontwikkeling van nieuwe meervalproducten. Echtvis houdt zich uitsluitend
bezig met de contractkweek (zie figuur). Die
opzet is gehandhaafd gebleven en zo mogelijk verder versterkt. In meervalland is het
organiseren van de keten geen sinecure. Zo
meldden we vorig jaar dat niet aile meerval kwekers stonden te juichen toen Visned
zich presenteerde. Hoewel we geen duidelijk zicht hebben op wat de "gemiddelde"
meervalkweker van Vis ned vindt, is het wei
duidelijk dat een aantal aangesloten bedrijyen zich tevreden toont. Met name het feit
dat kwekers de garantie wordt geboden dat
de geproduceerde vis ook daadwerkelijk
wordt afgenomen is een sterk punt.
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Behalve de eigenlijke organisatie van de
keten binnen het bedrijf heeft men ook te
maken met de organisatie van de meervalsector. Van den Berg denkt dat Visned op
dit moment de grootste leverancier van
Afrikaanse meerval is in Europa met een
marktaandeel van rond de 55%. Toch stelt
hij dat de prijs van de meerval nog steeds
sterk onder druk staat van de concurrentie.
Een verbeterde samenwerking met de andere visverwerkers zou een betere prijs van
de meerval kunnen bewerkstelligen. Ook de
kwaliteit van de vis van met name een kleine verwerker baart hem zorgen . Aile verwerkers zullen er van doordrongen moeten
zijn dat het leveren van de hoogste kwaliteit
vis onder aile omstandigheden een noodzaak is. Een schandaal is in staat de gehele
sector een slechte naam te bezorgen. Van
den Berg hoopt dat er spoedig strengere
eisen gesteld gaan worden aan de kwaliteit
van de meerval die op de markt gebracht
wordt.
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Visned heeft het afgelopen jaar veel ge'lnsteerd in efficientie en voedselveiligheid.
ve
d
.
Sommige afnemers waarderen at nlet aIleen, maar eisen het o~k. Walraven is inmiddels HACCP gecertiflceerd en werkt aan
het verkrijgen van het BRC (British Retail
Code) certificaat. Voor men aan een keten
als AH kon leveren werden eerst vier verschillende inspecties uitgevoerd. Ais anderen dat ook gaan doen, dan zal dat de hele
sector ten goede gaan komen. Met een gegarande erde kwaliteit kan voor iedereen de
rijs van meerval omhoog en kan een bete~e marge gehaald worden. Het lijkt echter
de vraag of samenwerking met aile verwerkers binnenkort te realiseren is.

len. Inmiddels werkt het bedrijf hard om
meer naamsbekendheid te krijgen. In het
Duitse "Fisch Magazin" van afgelopen juni
is een uitgebreid artikel te vinden over Visned. En verder is Van den Berg goed bekend met automatisering en computerprogramma's. En dus heeft hij inmiddels mensen aan het werk gezet om een website te
ontwikkelen die Edelwels gaat heten. De
eerste pagina's zijn al op internet te vinden
op het adres www.edelwels.nl. Naast de gebruikelijke informatie over het bedrijfwordt
getracht de site aantrekkelijk te maken door
het plaatsen van bijvoorbeeld recepten.
Ook wordt er hard aan gewerkt om het mo-

Internet en automatisering
Uiteraard had AQUAcultuur vorig jaar de
primeurVisned aan het publiekvoorte stel-
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I Moederdier van ca, 5 kg, dat is ingezet in de productieketen op pootvisproductiebedrijf Aqua
Vita te Oriel, met twee van haar nakomelingen,
gelijk te maken meerval te laten best ellen
per e-mail.
Maar het is duidelijk niet aileen de bedoeling het internet te gebruiken voor meer
naamsbekendheid. Naast de website die de
klanten en de overige ge'interesseerden in
het bedrijf te zien krijgen, werkt me n ook
aan een verdere automatisering van het
bedrijf zelf. De bedoeling daarvan is dat de
vraag van de klant, de verwerking van de
vis en het transport naar de klant opt imaal
op elkaar af te stemmen. Vaste af nemers
kunnen een eigen password kri j gen . Met
behulp van dat password kunnen ze via internet een bestelling plaatsen en krijgt men
onmiddellijk een antwoord hoeveel de bestelling gaat kosten gezien de gemaakte
prijsafspraken. Wordt de opdrach t bevestigd dan worden automatisch een opdrachtbon, een pakbon en een fact uu r aan-

gemaakt. Doel van de hele operatie is uiteraard om het product zo efficient mogelijk
door de keten te laten gaan tegen zo weinig
mogelijk kosten.

Vermarkting
De vermarkting wordt verzorgd door Gerard Koolhof, geassisteerd door mevr. Wil
van Ark. Omdat de kunst van het meervalkweken inmiddels door velen wordt beheerst was 'd e verwachting dat de ontwikkeling van Visned zou afhangen van de mogelijkheden om markt voor de vis te creereno Vorig jaar liep dat aanvankelijk fantastisch: verwerkte men in juni 2000 nog gemiddeld 9 ton vis per week, in december
van dat jaar was dat opgelopen tot 28,5 ton
per week. De snelle groei had echter wei tot
gevolg dat er begin 2001 te weinig vis werd
aangeboden door de kwekers. De vraag
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bleef stijgen, maar er was te weinig pootvis
ingezet om daaraan te kunnen voldoen.
Waarschijnlijk hadden de kwekers gerekend op de gebruikelijke lagere vraag naar
vis in de eerste maanden van hetjaar. Daarnaast heeft ook meegespeeld dat kwekers
in de zomer van 2000 te maken hadden met
overproductie. Door de vele volle bakken
was er nauwelijks ruimte om nieuwe vis in
te zetten. Ondanks het feit dat we dit jaar al
een paar warme peri odes hebben gehad, is
de vraag naar meerval op dit moment nog
redelijk hoog. Na de zomer zal de productie
van de meerval weer stijgen. Deze herfst introduceert Walraven een tiental nieuwe
producten. En daarmee zal getracht worden
nog voor het eind van het jaar nieuwe afzetmarkten in het buitenland aan te boren.

Nieuwe producten en afzetkanalen
Een van de meest vernieuwende aspecten
aan Visned is de introductie val} nieuwe
producten. Gestoofde meerval is een product waarnaar de vraag het afgelopen jaar
flink is toegenomen. Het product kampt met
het probleem dat de kleur grauw is. Daaraan wordt nu gewerkt en Van den Berg verwacht dat een steeds groter deel van de

meerval gestoofd gaat worden. De neutraIe s'm aak opent mogelijkheden om iedere
kok zijn eigen smaak meerval te laten creereno Ook is het product uitstekend te gebruiken in zo-klaar maaltijden ("convenience
food"). Daarmee is meteen aangegeven
waar Visned haar afzetkanalen vindt: bij de
horeca en de supermarkt. De horeca wordt
bediend via de groothandel, met supermarkten wordt samen met de groothandel
of direct onderhandeld. Hoewel Visned
groot is in meervalland, in grootgruttersland is het maar een kleine speier. Toch is er
ook van die kant belangstelling genoeg
voor vis in het algemeen en meerval in het
bijzonder. De ketenaanpak van Visned
spreekt daar aan: de klant, en dus de detailhandel ook, is immers erg gespitst op voedselveiligheid. De huidige normen daarvoor
vereisen dat van elk product nauwkeurig de
herkomst is vast te stellen. Een ketenaanpak is daarvoor praktisch een vereiste.
AH heeft tegenwoordig regelmatig een
meervalfiletje in de schappen. Typisch voor
een nieuw geYntroduceerd product is dat de
volumes (nog) gering zijn en de prijs aan de
hoge kant is. Maar Van den Berg heeft daar
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wei vrede mee: de introductie en promotie
van een nieuw product brengt nu eenmaal
hoge kosten met zich mee. En ook AH is tevreden en streeft naar een gestage, maar
continue stijging van de omzet van meerval
in hun winkels. Overigens gaat 90% van de
meerval naar het buitenland. De grootste
afzetmarkten bevinden zich in Duitsland,
Belgie, Zwitserland en Oostenrijk. Daar
heeft men inmiddels ook contacten met
winkelketens en de groothandel. Walraven
probeert samen met andere bedrijven in de
gastronomie een toekomstgerichte partnership aan te gaan. Voor de groothandel
wil men hoogwaardige producten leveren
voor de horeca. Voor de winkelketens zal
men zich richten op "convenience food":
vis in de wok, gestoomde meerval met verschillende soorten saus, voorverpakte
schaslik, dat is het soort producten waarin
Visned een goede toekomst ziet. Maar het
gedrag van de consument blijft moeilijk te
voorspellen, benadrukt Van den Berg. Zo
begrijpt hij nog steeds niet waarom gerook-

te meerval niet de "knaller" is geworden
die hij in gedachten had. En er is zelfs weer
een marktje aangeboord voor verse vis: een
schoongemaakte meerval (ingewanden
verwijderd), maar met kop en vel.

De verwerking
Aile gerookte meerval van Visned wordt
geproduceerd door Van der Sanden te Vorstenbosch. Gerookte meerval is het belangrijkste product voor de Nederlandse markt.
Het overgrote deel van de vis wordt echter
vers verwerkt door Walraven. De vorig jaar
aangeschafte fileermachine draait inmiddels naar tevredenheid. Wei is er hard gewerkt om de verwerkerij verder te vernieuwen. Enkele van de belangrijkste verbeteringen zijn versterkte ultramoderne vloeren, een nieuw dak, nieuwe deuren, een
nieuwe emballageruimte, een automatische hygienesluis, elektronische toegangscontrole en een nieuwe 5 tons ijsmachine
met een opslagbunker voor 12 m 3 scherfijs.
Daarnaast is een computergestuurde sor-

I Er wordt -binnen het verwerkingsbednjf- gezorgd voor een passende opleiding.
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I Sate van de meerval.

teerder en weger gekocht. De bedoeling is
dat uiteindelijk elke filet gewogen wordt. De
meervalkweker zal dan per levering niet aIleen te zien krijgen hoeveel kilo's vis el' ~f
geleverd is, maar ook hoeveel grote en hOeveel kleine vissen. Ook het rendement (percentage filet) wordt dan heel nauwkeurig
bepaald. Niet aileen Visned, maar ook de
kweker kan met die informatie aan de slag
om productie en vraag zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen.
De kwekers
Visned heeft inmiddels een redelijk stabieIe groep kwekers om zich heen verzameld.
Aile afspraken van zowel Echtvis als Walraven zijn gericht op de lange termijn en hebben een looptijd tussen de vier en de zes
jaa r. Een groep van ervaren meervalkwekers heeft gekozen voor een zogenaamde
open calculatie contract, waarbij de prijs
van de levende vis is gekoppeld aan de ver-
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koopprijs van het verwerkte product. De
opbrengst van elke partij vis wordt bijgehouden. Bij lage opbrengsten levert Walraven een deel van de brute marge in te n
gunste van de kwekers. Elke tweede donderdag van de maand komen de partijen bij
elkaar om de verkopen van de afgelope n
maand te bespreken. Ook wordt dan de
strategie vastgelegd voor de komende t ijd
en kunnen er eventueel ook vaste prijsafspraken gemaakt worden. Het nagestreefde
principe is om door openheid en samen werking te komen tot financieel voordeel
voor zowel kweker als verwerker.
Echtvis heeft inmiddels met een flink aantal
meervalkwekers ervaring opgedaan. Het
beleid voor de komende drie jaar is om met
de kwekers die een contract hebben m et
Echtvis een maximale omzet van 1000 ton
meerval in 2003 te halen. Echtvis leve rt
deze contractkwekers pootvis, voer, beg e-
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leiding en afzet. Zowel Echtvis als de kweker krijgen een vast percentage van de opbrengst van de aangeleverde vis. Op deze
manier hebben beide partijen belang bij
een kwalitatief hoog p roduct, bij een lage
kostprijs (lOwel tijdens het kweken als tij dens het verwerken) en bij een zo hoog
mogelijke opbrengst. Mocht de prijs van
meerval voor langere tijd laag blijven, dan
heeft de contractkweker weinig risico om
met verlies te gaan draaien, omdat Echtvis
immers de kosten van het voer op zich
neemt. Tevens neemt Walraven altijd, dus
ook in hele slechte tijden, in ieder geval 40%
van de toegeleverde vis af voor de afge sproken prijs. Die vaste afspraak werkt als
een schokdemper bij prijsschommelingen.
Bij het maandelijks overleg met de kwekers
is dat effect natuurlijk elke keer een belangrijk onderwerp van gesprek: wat waren de
prijzen geweest lOnder en wat met de prijsafspraak.

Productiehandboek
Vorig jaar'is er hard gewerkt aan het "Productiehandboek meerval". Elke kweker die
meerval wil leveren aan Visned moet aan
de daarin vermelde eisen voldoen. Zo
wordt vermeld welke zaken er met welke
regelmaat gemeten moeten worden en
welke zaken daarvan in de administratie
van de kweker moeten staan vermeld. Zo
moeten facturen beschikbaar zijn van het
aangeschafte voer, moeten medische han delingen en waterkwaliteitsparameters vermeld worden in een daglogboek en moeten
voergegevens minimaal €len maal per week
per bak genoteerd worden. Betreffende de
productie zal de kweker er zorg voor moeten d ragen dat de vissen minimaal 72 uur
uitzwemmen en mogen geen groeibevorde raars gebruikt worden. Wat betreft de
huisvesting wordt het verboden om andere
vissoorten samen met meervallen in €len
systeem te houden. Voor het transport

I Tournedots met meerva/vulling.
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ook al bij een eerdere controle geconstateerd werd, of gaat het om een grate overtreding (zoals het niet in acht nemen van de
voorgeschreven uitzwemperiode), dan is
uitsluiting het gevolg.

moeten de nodige voorzorgsmaatregelen
in acht worden genomen om verspreiding
van ziektes tegen te gaan. Aan het voer
wordt de eis gesteld dat er geen grandstoffen in verwerkt zijn die genetisch gemanipuleerd zijn.

Ambities

Naleving van de regels wordt gecontroleerd door de certificeerder SGS. Tijdens de
mond en klauwzeer crisis konden geen controles worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de
aile aangesloten bedrijven gecontroleerd.
In het handboek is een uitgebreide lijst opgenom en van punten waarop gecontroleerd wordt. Tevens wordt voor elk punt
aangeg even wat de consequentie z~~ zijn
van het niet naleven van de regels. BIJ een
eerste kleine overtreding (bijvoorbeeld
slordig bijhouden van het voerverb~uik) z~1 .
het bij een schriftelijke waarschuwmg bllJven. Betreft het echter een overtreding die

Echtvis B. V.

I I

L---------------------~
Contractkweek
Gezamenlijke inkoop en afzet
Eind 2003 maximale omvang 1000 ton
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Visned houdt van nieuwe uitdagingen en in
de visteelt in Nederland zijn die nog genoeg
te vinden. Nog belangrijker is dat er ook
genoeg mogelijkheden lijken te zijn om verder te groeien. Visned verwacht dat er het
komende jaar elke twee maanden ongeveer
80 ton productie (op jaarbasis) bij zal komen en dat men daar ook afzet voor vindt.
Het merendeel van die uitbreiding zal komen van reeds bij Visned aangesloten kwekers, maar nieuwe kwekers zijn ook welkom
om in 2002 en 2003 de groei verder voort te
zetten.

Walraven Visverwerking B.V.
Verwerking van meerval
Export naar 5 landen
Ontwikkeling nieuwe producten
Capaciteit eind 2003: 2500 ton

