De vele verbanden tussen
visvangst en visteelt
Dee/1. Wederzijdse ondersteuning

Door Peter G.M. van der Heijden (international Agricultural Centre, Wageningen)

In vergelijking met veehouderij verkeert aquacultuur nog in een veel vroeger stadium van
ontwikkeling. De wilde voorouders van onze paarden, varkens, schapen, geiten, hoenders, etc spelen geen rol meer in de veehouderij en zijn vaak al van de aardbodem verdwenen. Maar vele vormen van visteelt zijn op verschillende manieren nog steeds van de
vangst van vissen "uit het wild" afhankelijk. Aan de andere kant zijn er ook vormen van
visvangst die van visteelt afhankelijk zijn. In deel 1 van dit artikel worden met wat voorbeelden uit de hele wereld de verschillende relaties tussen visserij en aquacultuur beschreven. In deel 2 zullen wat van de problemen die de ene sector de ander bezorgt aan
bod komen.
Visserij voorloper van aquacultuur
Van de 2 sectoren aquacultuur en visserij is
visserij (visvangst) ongetwijfeld de oudste.
We mogen gerust aannemen dat onze verre voorouders veel eerder in staat waren
een visje met hun handen of een speer te
verschalken dan dat ze visjes in gevangenschap gingen houden, voeren en grootbrengen. Visteelt is waarschijnlijk ontstaan
toen mensen levend gevangen vissen nog
even wilden bewaren en ze daarom een
tijdje in kleine plassen of manden in leven
hielden. Om ze langer in leven te houden
werden ze misschien wat gevoerd, en toen
iemand zag dat sommige vissen het in gevangenschap aardig deden en zelfs wat
groter werden werd wellicht het idee achter
de visteelt geboren. De scheiding tussen
visserij en aquacultuur of visteelt is niet altijd even duidelijk. Teelt houdt een zekere
mate van controle door de mens over de
aantallen en levensomstandigheden in . In
Nederland is de mossel - en oestersector
een voorbeeld van een visserij die lang-
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zaamaan richting teelt aan het opschuiven
is. Vroeger werden deze schelpdieren
slechts bevist, dwz. slechts volwassen
exemplaren werden van natuurlijke, wilde
bestanden geoogst. Rond 1880, nadat het
exclusieve gebruiksrecht voor delen van de
zee door middel van een pachtsysteem
wettelijk was geregeld, ging men over tot
het verzamelen van broed (zaad) en het uitzaaien ervan op de hiervoor geschikt gemaakte, gehuurde percelen. Dit is een eerste stap van pure wildvang richting aquacultuur want het gereed maken van de
teeltpercelen, het plaatsen van geschikt
substraat, het uitzaaien van een bepaalde
hoeveelheid zaad en het binnen de perken
houden van concurrenten zoals zeesterren
en zeevogels zijn duidelijke vormen van
verzorging. En verzorging en een mate van
controle is wat houderij (tee It) onderscheidt
van visserij (en jacht).
Visserij ondersteunt aquacultuur
Vele vormen van aquacultuur zijn echter
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nog steeds op verschillende manieren van
de vangst van vissen uit zeeen, meren en
rivieret:1 afhankelijk. Een bekend voorbeeld
van heel dicht bij huis is de palingteelt, die
lOnder de jaarlijkse vangst van glasaal niet
lOU bestaan. In luidoost Azie zijn de vrij algemene teelt van milkfish, een op grote
haring lijkende, zilverkleurige vis, en de
tee It van harders voor een groot deel ook
het opkweken van jonge, in zee gevangen
vissen. Hetzelfde geldt nog voor de kweek
van grote tropische garnalen in Azie, en in
luid en Centraal Amerika. Ook deze vorm
van aquacultuur is voor een belangrijk deel
nog het opkweken van in het wild gevangen jonge exemplaren. Daarnaast wordt
ook veel gebruik gemaakt van in speciale
vermeerd~ringsbedrijven gekweekte jonge
garnalen, maar deze bedrijven maken op
hun b~urt nog vaak gebruik van in het wild
gevangen, eieren dragende ouderdieren.
Ook de in opkomst zijnde teelt van blauwvintonijn in kooien in Australie en in de
Middellandse lee is een activiteit die in
wezen hiet meer is dan het afmesten en tot
een voor sashimi geschikt vetgehalte brengen van in· het wild gevangen vissen.

Foto 1. Perzische steuren. Foto A. Hi/brands
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In de siervisteelt zien we hetzelfde: vele
soorten aquariumvissen, en bijna aile vissen voor het zeewateraquarium, worden in
het wild gevangen . In veel gevallen is dit
niet erg duurzaam omdat er behalve van
overbevissing in bepaalde gebieden vaak
ook sprake is van een zeer hoog sterftecijfer onder de vissen tijdens vangst, transport en opslag. Voor de liefhebbers is er bij
de vermeerdering van vissoorten voor het
zeewateraquarium nog echt veel te ontdekken en te pionieren!!

Visserij zorgt voor visvoer
Niet aileen voor larven, pootvis of voor
teeltdieren zijn vele vormen van aquacultuur van wilde visbestanden afhankelijk.
Ook een deel van het complete voer bestaat
uit vismeel dat voor het grootste deel gemaakt wordt van in zee gevangen vissen.
Hierover is in dit blad al eerder uitgebreid
geschreven (zie o.a. Aquacultuur No.3,
2002). En hoewel de ontwikkeling van complete voertjes voor ook de jongste levensstadia al een heel eind gevorderd is lOuden
lOnder de cysten van het pekelkreeftje (Artemia) pootvisbedrijven voor vele soorten

vis en garnalen uit zowel zout als zoet water, voor zowel consumptie als voor de sier,
in grote problemen komen. Jaarlijks worden voor de aquacultuur duizenden tonnen
cysten geoogst uit zeer zoute meren zoals
het bekende Grote Zoutmeer in de staat
Utah (VS).

Aquacultuur ondersteunt visserij in zoet
water ...
Er zijn ook gebieden waar tee It de vangst
va n vis in rivieren, meren en reservoirs ond ersteunt. In eigen land zet de Organisatie
t er Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)
al vele jaren geteelde karpers, snoek,
s noekbaars en andere soorten uit om de
visstand in onze binnenwateren op het gewenste peil en van een (vooral door de hengelaars) gewenste samenstelling te houden.
In China, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh
en nog enkele andere Aziatische landen
worden jonge, in kwekerijen geteelde karpers uitgezet om de visstand in meren en
reservoirs op peil te houden. De reservoirs
zijn vaak aangelegd voor de opslag van
water voor irrigatie of voor het opwekken
van elektriciteit. Thailand heeft een uitgebreid programma om dorpsvijvers geregeld van jonge, gekweekte karpers te voorzien. Deze vijvers zijn gegraven zodat de
plattelandsbevolking tijdens het droge seizoen een watervoorraad voor irrigatie en
huishoudelijk gebruik heeft. Om de lucrat ieve kaviaarproductie op peil te houden zet
d e Iraanse visserijdienst jaarlijks vele miljo enen gekweekte jonge steurtjes in de
Kas pische Zee uit om de aantallen van enke le soorten steur op peil te houden (zie
foto 1). Voorheen hadden ook Rusland en
enkele andere staten van de voormalige
Sovjet Unie dergelijke uitzettingsprogramma's, maar na het uiteenvallen van de Unie
v ielen de steurkwekerijen rond de noordelijke Kaspische Zee vrijwel stil. Helaas kan
het Iraanse programma niet voorkomen dat
d e steursoorten van de Kaspische Zee nog
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Foto 2 . Europese steur. Foto: Willem Overmars ' website : www.wildernis.com

steeds sterk in aantal achteruit gaan. De
totale steurvangst is nu nog maar een fractie van wat het vroeger is geweest.

... en in het zilte nat
Aan de westkust van de Verenigde Staten
en Canada worden in sommige rivieren op
grote schaal gekweekte jonge zalmen losgelaten. De kwekerijen bevinden zich aan
de bovenloop van de rivier. De losgelaten
jonge zalmpjes trekken naar de Stille
Oceaan en groeien daar op. Na enkele jaren
in zee keren de geslachtsrijpe dieren terug
naar dezelfde rivier waar ze werden losgelaten. De meeste zalmen worden dan in de
buurt van de riviermonding weer gevangen. Door het uitzetten van voorgestrekte
zalmpjes zorgt men voor een veel groter
aantal jonge zalmen dat naar zee trekt dan
zonder het uitzettingsprogramma het geval
zou zijn . Tijdens het opkweken van de jonge zalm wordt namelijk een vee I hoger
overlevingspercentage bereikt dan in de
vrije natuur het geval is. Ongeveer 30% van
de commerciele zalmvangst van de staat
Alaska zou bestaan uit zalmen die in kwekerijen zijn vermeerderd en later uitgezet
(Barnaby & Adams, 2002).
Het kweken en uitzetten van jonge vis ter
ondersteuning van de visvangst is vooral in
Japan ver ontwikkeld. In dit land is het visrecht in de kustwateren in handen van cooperaties van lokale vissers. Ondersteund
door de Japanese Association for Sea Farming (JASFA) zijn vele van deze co-opera-
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ties buitengewoon actief in het vermeerderen en uitzetten van jonge vissen, garnalen,
krabben en andere zeedieren. Meer dan 40
soorten worden vermeerderd en uitgezet,
soms in zeer grote aantallen: tientallen miljoenen exemplaren van zeebrasem, bot,
krabben, abalones, en zelfs 300 honderd
miljoen kuruma garnalen. Een aantal jaren
geleden is er ook geexperimenteerd met
het loslaten van getrainde, gekweekte zeebrasems. Tijdens het opkweken in drijven de kooien kregen de vissen tijdens het voeren steeds een geluidssignaal te horen. Na
een aantal maanden werden de nog jonge
vissen losgelaten en dagelijks met het geluidssignaal naar een vaste plaats "geroepen" en wat bijgevoerd. Op deze wijze
hoopte men de vissen in de buurt te houden en tegen de tijd dat ze het marktgewicht hadden bereikt ook makkelijker te
kunnen vangen. Voor zover ik weet wordt
deze methode nu niet op grote schaal in
praktijk gebracht, dus 100% geslaagd zal
het experiment wei niet geweest zijn. Het in

zee uitzetten van jonge vis om ze later terug
te vangen wordt wei "sea ranching" genoemd.
In een aantal baaien van Schotland, lerland
en aan de oostkust van Noord Amerika
worden jaarlijks jonge, uit kwekerijen afkomstige kreeften uitgezet. Samen met een
aantal beheersmaatregelen zoals het terugzetten van ondermaatse exemplaren en
van ei -drage nde kreeften (Ma Kreeft draagt
het toekomstig nageslacht in de vorm van .
eieren nog maanden onder het achterlijf
met zich mee) wordt geprobeerd op deze
wijze de vangst van kreeft op een goed peil
gehouden.
Het terugbrengen van (bijna) verdwenen
so orten
Waar vissoorten door overbevissing, watervervuiling of de aanleg van dammen
(vrijwel) verdwenen zijn kan het uitzetten
van in gevangenschap geteelde vis het natuurlijke bestand weer helpen herstellen.
Een voorbeeld hiervan is een Frans pro -

Foto 3: Schoonmaken van reuzen doopvontschelp teeltdieren. Foto : Mike McCoy. Bran :
www.Reefbase.ora
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gramma dat probeert de aantallen Europese steur (Acipenser sturio) in de rivier de
Gironde door het uitzetten van gekweekte
jonge exemplaren op te krikken (zie foto 2).
De Gironde is een van de laatste rivieren in
Europa waar deze soort nog paait. Ook in
de Verenigde Staten worden gekweekte
inheemse steuren uitgezet om de sterk geslonken of verdwenen natuurlijke bestanden weer op te bouwen. Dichter bij huis is
het plaatsen van zalmeieren in de bovenlo op van zijtakken van de Rijn met het doe I
d e terugkeer van de zalm te bevorderen
een voorbeeld van aquacultuur als mogelijke redder van natuurlijke visbestanden.
Nu de rivieren weer schoner zijn geword en lijkt dit redelijke kans van slagen te
hebben.
Voor de Europese rivierkreeft, die in Noordwest Europa heel zeldzaam is geworden en
nog op slechts een of twee plaatsen in Nederland schijnt voor te komen, is het nog
niet zover. Een met de Amerikaanse rivierkreeft meegelifte schimmelsoort (kreeftenpest) lijkt deze soort de das om te doen, en
zolang de oorzaak van de achteruitgang
niet is weggenomen heeft een kweek- en
uitzetprogramma natuurlijk nog geen zin .
De sluitspier van de grote doopvontschelp,
en ook de schelp zelf brengen een aardige
prijs op en door overbevissing is dit grote
sch elpdier op vele plaatsen vrijwel of geheel verdwenen. Verschillende landen in de
Stille en Indische Oceaan proberen door
het uitzetten van jonge, gekweekte doopvontschelpen deze soort weer in het rifgebie d terug te brengen (zie foto 3). Met de
loka le bevolking worden dan eerst afspraken gemaakt over het aantal en tijdstip
waarop de uitgezette exemplaren geoogst
mog en worden.
Overbevissing
Niet aileen op de nu volop in het nieuws
staan de kabeljauw, maar ook op vele andere vissoorten en op andere plaatsen in de
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wereld is de druk op wilde vissoorten door
een te grote vangst eigenlijk te zwaar. Vaak
zijn er te veel vissers, te veel netten, te veel
kano's ofte veel grotere vissersschepen, en
gaat de hoeveelheid vis die jaarlijks aan
land gebracht wordt het natuurlijke vermogen van de bestanden om zichzelfweer aan
te vullen, te boven. Het resultaat is een kleiner wordende hoeveelheid vis in zee of
meer, met als gevolg kleinere vangsten
voor de visser. De laatste gaat van de weeromstuit meer moeite doen en beter, meer
of groter vistuig gebruiken of langer op zee
blijven om toch nog met een vangstthuis te
komen die de moeite waard is. Een begrijpelijke reactie, maar op langere termijn is
dit een heilloze weg.
Visteelt om vissers juist minder te la ten
vissen
Vooral in ontwikkelingslanden maar soms '
ook in rijkere gebieden wordt daarom de
mogelijkheid genoemd om vissers geheel
of gedeeltelijk over te laten schakelen naar
aquacultuur. Minder vissers of minder dagen op zee betekent immers minder druk
op de wilde visbestanden en daardoor misschien wat herstel van de hoeveelheid vis
in zee of meer. Zo'n overstap lijkt logisch
want vissers zijn immers al vertrouwd met
vis, en omdat de afzetkanalen voor gevangen vis al aanwezig zijn neemt men aan dat
de ve rkoop van de gekweekte vis wei geen
problemen zal opleveren. In een aantal
Zuidoost Aziatische landen hebben vele
vissers de stap naar het kweken van zeebaars, meerval of rifbaars met succes gemaakt, maar voor vele anderen blijkt de
overstap toch minder voor de hand liggend
en minder simpel dan op het eerste gezicht
lijkt. Vooral voor armere vissers is het gebrek aan beginkapitaal een groot struikelblok. Zij beschikken meestal niet over land
waar vijvers aangelegd zouden kunnen
worden, en door gebrek aan onderpand
kunnen ze voor een lening bij de bank
meestal niet terecht.
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Foto 4: Visteelt in dnjvende kooien in ZO Azie. Foto FAO, Rome.

Cultuuromslag
De omschakeling van visser naarviskweker
betekent ook een aanzienlijke verandering
in cultuur. Voor het vangen van vis zijn
vaardigheden lOals navigatie, het besturen
van een vaartuig en weten of aanvoelen
waar de vis op een bepaald tijdstip of seilOen zich bevindt van belang. Vissers die
hier goed in zijn en geregeld met een goede vangst of extra grote exemplaren thuiskomen genieten in het dorp en onder collega's aanzien en erkenning. Voor het succesvol telen van vis zijn deze vaardigheden
echter nog maar weinig of niet meer van
belang. Geduld, regelmaat, nauwgezetheid, oog voor abnormaal visgedrag en
hier goed op in weten te spelen zijn enkele
van de kwaliteiten die voor het succesvol
telen van vis van belang zijn. Daarnaast
stellen veel vissers de vrijheid, de nauwe
band met de zee of het meer (vrije natuur)
en het gokelement (elke dag weer de kans
op een bijlOndere of bijlOnder grote vangst
in het net of aan de haak) erg op prijs. Het
is een beroep, een manier van leven die
velen niet graag vaarwel zeggen. Voor de
viskweker komt de voldoening dieren snel
en goed op te zien groeien in de plaats van
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het dagelijkse kansspel op zee of meer,
maar niet iedere visser waardeert dit als
een vooruitgang.
Ook in de economie en het huishoudbudget treedt bij de overgang van visser naar
viskweker grote verandering op. Vissers
krijgen na verkoop van iedere vangst (dus
vaak elke dag) cash geld in de hand. Viskwekers oogsten vaak maar enkele keren
per jaar, en de inkomsten dienen dus goed
gespreid te worden tot de volgende groep
groot genoeg is om verkocht te worden.
De teelt van vis in drijvende kooien of vij vers vraagt in veel gebieden bovendien dag
en nacht aanwezigheid, anders valt er te gen de tijd dat de gekweekte vis klaar is
voor verkoop door diefstal soms weinig
meer te oogsten. In Thailand, Vietnam en
Cambodja kan men op sommige plaatsen
vele gezinnen in drijvende huizen naast of
boven de drijvende viskooien zien wonen
(zie foto 4).
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