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Moeilijkheden visserij kansen
voor kweek?
Magnus van der Meer, COSTA

In september en oktober verscheen er een bijna eindeloze rits berichten over de vele moeilijkheden in de visserij. Voor de viskweek levert dat ongetwijfeld kansen op. Zo groeit de
teelt van tilapia wereldwijd in hoog tempo. In hoeverre Nederlandse kwekers daar van zouden kunnen profiteren is helaas niet zo duidelijk. Innovatieve ideeen zijn daarvoor nodig,
want opgelegde kansen komen uit de berichten niet naar voren.

Sea Wing: verkoop van vis op volle zee
Op 16 en 17 oktober werden de Noordzeedagen gehouden in Egmond aan Zee. Behalve
dat er allemaal belangrijke mensen naar
zo'n dag komen om naar mooie verhalen te
luisteren, werden er ook innoverende ideeen gepresenteerd. De publieksprijs ging
naar "Zilte zeecultuur". Met behulp van enkele schitterende tekeningen wordt uit de
doeken gedaan hoe men door het toelaten
van zeewater in een stukje Noord-Holland
over wil gaan tot het kweken van zeekraal.
De juryprijs ging naar het idee met de naam
SeaWing: een drijvende golfbreker, energiecentrale en mosselkwekerij van dr. Jan Ketelaars van Plant Research International en
architect Duzan Doepel (Wb, Universiteit
Wageningen, 30 oktober). De Seawing is
een platform van twintig bij honderd meter
met daarop verticale windturbines. De ronde zijboorden zijn zo ontworpen dat de go 1ven zeewater over het platform slaan. In het
midden van de Seawing is een bassin met
de mogelijkheid voor de kweek van vissen,
mosselen of kreeften en een waterturbine
die met het overtollige zeewater energie opwekt.
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De twee bekroonde ideeen had den beiden
aan de verkoop van de geproduceerde producten gedacht. In Noord-Holland willen ze
aan de Afsluitdijk bij Den Oever een Waddenmarkt maken voor regionale kwaliteitsproducten. Jammer dat er ter plekke geen
enkele Noord-Hollandse viskweker is die
zijn/haar producten op die markt zou kunnen
brengen (of vergis ik me nul). En de
Seawing wil ook een centje bijverdienen
door zeiljachten te laten aanleggen om ter
plekke gekweekte vis te kopen. Met het zeiljacht een paar kilootjes mosselen ophalen,
da's wei effe wat anders dan op de fiets naar
de patatboer.
Zalm: ontsnapte kweekvis is slecht maar
uitzetten nog slechter
Het kruisen van wilde Atlantische zalm met
gekweekte zalm vormt een ernstiger bedreiging voor de in het wild levende soort. Dat is
een van de resultaten van een tienjarige studie van twee generaties zalm, die onlangs in
het wetenschappelijke blad Royal Society
Proceedings gepubliceerd zijn door Dr.
McGinnity van het Marine Institute en professor A. Ferguson van Queen's Universi-
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dat er conclusies uit zijn gekomen die bij
kunnen dragen aan een verbeterd lange termijn management van de wilde zalm en van
de aquacultuur industrie."
Uit het persbericht blijkt dat er per jaar ongeveer twee miljoen gekweekte zalmen ontsnappen in de Noordelijke Atlantische
Oceaan. In lerland schijnt het erg mee te val len met die ontsnappingen. Intensieve controle van het Marine Institute heeft aangetoond dat van 100.000 in lerland gevangen
zalmen minder dan 1% afkomstig waren van
ontsnapte vis. En dat is dan weer geen bedreiging voor de natuurlijke populatie. Het
Wereld Natuurfonds (WWF) dringt aan op
een internationale gedragscode die de natuur moet beschermen tegen de schadelijke
milieugevolgen van viskwekerijen (Spits, 12
augustus). "We riskeren het uitsterven van
de wilde zalm als kwekers het ontsnappen
van gekweekte zalm niet beperken", zegt S.
Cripps, directeur van het 8edreigde
Zeeen programma van de WWF.

ty in Belfast (LBActualiteiten, 24 oktober
2003). Tamme zalm en door kruising ontstane zalm en hun nageslacht waren zwakker
en hadden in aile stadia van de levenscyclus
minder kans te overleven in het wild. Het
opzettelijk introduceren van gekweekte zalm
of forel om het bestand aan te vullen, lOals
vaak gedaan wordt in Schotland, blijkt voor .
de wilde populaties zelfs nog bedreigender.
In een persbericht van 15 oktober van het
Marine Institute zegt Mr. Richie Flynn van
de lerse zalmkwekers (the Irish Salmon Growers Association) dat hij blij is met de studie: "De visteeltindustrie wil een duurzame
industrie zijn die past in het milieu. We hebben aan deze studie meegewerkt en zijn blij

Zeeuwse kweek zoutwatervis heeft de
toekomst
De Provinciale Zeeuwse Courant van 24 september meldt wat uitkomsten van een symposium in Wassenaar overviskweek. Kweek
van lOutwatervis, zoals tong, heeft de toekomst. En die toekomst kan wei eens in Zeeland liggen. Maar dan moet een ondernemer zeker de eerste jaren op financiele ondersteuning kunnen rekenen, stelde tongkweek-deskundige Andries Kamstra.
Kamstra is directeur van het experimentele
tongkweekbedrijf Solea in IJmuiden. "Tong
is een lastig te kweken vis, maar we hebben
de opschaling inmiddels redelijk onder de
knie."
Zeeen aan diversiteit
Mocht Kamstra's verhaal over tong u niet
overtuigd hebben dan is dat geen ramp. Ais
u een ander vis wilt proberen, dan kan dat
namelijk best en de keuze is enorm. Er komen per week namelijk drie nieuwe vissoor-
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ten bij. Het NRC van 24 oktobermeldt dat er
op die dag 15.304 bekende v issoorten in
de oceanen rondzwemmen. Drie jaar onderzoek in 53 landen heeft 600 nieuwe vissoorten opgeleverd. De rek is er nog lang niet uit:
men verwacht uiteindelijk op zeker 20.000
soorten uit te komen. En het totaal aantal
soorten van leven in de oceaan (van zoogdieren tot bacterien) wordt geschat op
210.000 soorten. Maar het werkelijk aantal
bestaande soorten is waarschijnlijk 10 maal
zo groot. Oat geeft dus tevens onbegrensde
mogelijkheden om eens wat nieuws te proberen in het biologisch filter.
Zeeen zonder vis
Het RIVO persbericht van 20 oktober geeft
een somber overzicht van de toestand van
de Europese visbestanden: "Ondanks genomen maatregelen in de afgelopen jaren, is
de toestand van de kabeljauw nog steeds
ver onder de biologisch veilige grens. ICES
adviseert daarom een nulvangst van kabel jauw totdat het bestand tekenen van herstel
vertoont", "De hoeveelheid tong in de
Noordzee wordt op dit moment beneden het
voorzorgsniveau geschat" en " De stand van
de scholligt ver onder de biologisch veilige
grens. De visserijdruk is te hoog en er gaat
veel ondermaatse schol als bijvangst verloren" . De Provinciale Zeeuwse Courant van
23 oktober meldt dat M . Pastoors en andere visserijbiologen vorig jaar dachten dat de
scholstand zich aan het herstellen was. Het
tegendeel is volgens hem gebeurd, de stand
is gedaald tot 150.000 ton terwijl het dubbeIe nodig is voor commerciele bevissing. Het
RIVO noemt aileen de makreel en de horsmakreel als stabiele bestanden boven het
voorzorgsniveau.
Kabe/jauw
_ .
' .
Door de schaarste is kabeljauw veranderd
van volksvis tot . Iuxep~~duci (Utrechts
Nieuwsblad, 22 oktober). Nathalie Strijker
schrijft: "Kabeljauw was vroeger vis voor de
gewone mensen. Vis op tafel betekende
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bijna altijd kabeljauw op het bord o Kabel jauw was goed, lekker en niet duur. Hoe anders is dat tegenwoordig . Bij de visboe r is de
kabeljauw inmiddels een van de duurdere
vissoorten . Kabeljauw wordt zeldzaam en
dreigt ze lfs uit te sterven. De hoeveelheid
kabeljauw in de Noordzee is historisch laag.
In de zee ten westen van Schotland zwemt
nog 2500 ton, terwijl 22.000 ton het aanbevolen minimum is." Maar voo rdat de kabel jauwkwekers zich nu al helemaal rijk gaan
rekenen nog wei even deze waarschuwing :
"Kibbeling en lekkerbekjes zijn nog steed s
de onbetwiste toppers in het assortiment
van de gemiddelde visboer maar beiden
worden nauwelijks meer gemaakt van ka beljauw. De meeste visverkopers zijn jaren
geleden al overgeschakeld op alternatieven
als koolvis en heek."
Paling
De Standaard online van 2 oktober meldt:
"Paling met uitsterven bedreigd. In de Eu ropese meren en rivieren zwemmen steeds
minder palingen rond: anna 2003 bedraagt
het aantal alen nog amper een procent van
het bestand dat in 1980 werd gemeten.ln de
grote meren zijn de palingen nagenoeg uitgestorven, zegt Willem Dekker van het
RIVO. Hoofdoorzaak is volgens Dekker de
intensieve bevissing: jonge palingen, de zogenaamde glasalen, worden als delicatesse
naar onder andere China en Japan geexporteerd." Niet verwonderlijk dus dat de Europees commissaris Fischler (Landbouw
en Visserij) de palingvisserij fors gaat beperken om uitsterving op termijn te voorkomen
(NRC Handelsblad, 3 oktober). Het is nu afwachten of de palingkwekers straks kunnen
profiteren van een hogere prijs door een tekort aan consumptiepaling of dat juist het
kweken zwaar bedreigd gaat worden door
een tekort aan glasaal.
Haaien
Door overbevissing is de haai een bedreigde diersoort geworden. Omdat vooral de
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vinnen geliefd zijn, liggen de stranden van
Mauretanie bezaaid met rottende, vinloze
kadavers (NRC Handelsblad 12 augustus).
Haaien zijn extreem kwetsbaar voor overbevissing. Veel soorten krijgen maar weinig
jongen. Greenpeace en andere beschermingsorganisaties ijveren al een paar jaar
voor internationale handelsbeperkingen
voor haaienvinnen. Het lange haaienverhaal
in het NRC bevat ook een wat vrolijker stukje: "De witte haai die zes meter lang kan
worden is de bekendste mensetende haai .
Bijna elk jaar veroorzaakt hij slachtoffers,
met name voor de kust van de Verenigde
Staten. Maar witte haaien zijn kieskeurig en
eten aileen vette mensen. Ais een witte haai
bijt detect eert hij of zij in luttele seconden
het vetgehalte van de prooi. Ais de vangst te
mager is, laten ze het bij die ene beet en
zwemmen verder. Magere mensen raken
doorgaans aileen gewond." Het is nu wachten op onderzoek dat een significant hogere
sterfte aan haaienbeten aantoont in kustgebieden met een bovengemiddelde dichtheid
aan hamburgertenten. Overheidsbeleid gericht op het verbeteren van de haaienstand
door strategische ontwikkeling van de kustrecreatie is dan nog maar een klein stapje.
Garnalen
Het gaat slecht met de Nederlandse garnalenvisserij. En dat is de schuld van de Nederlandse Mededingingsauthoriteit (NMa ), al dus boze garnalenvissers (NRC Handelsblad
26 september). De NMa (volgens de vissers
betekent dat Nooit Meer aanvoeren) zegt dat
de vissersbonden afspraken hadden gemaakt over vangstbeperking en minimum
prijzen van de Noordzeegarnalen. Hierdoor
werden de prijzen kunstmatig hoog gehouden zegt de waakhond. Volgens Nooitgedagt, de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, is een centrale regie van de producentenorganisatie nodig om te voorkomen "dat iedereen zoveel binnen haalt als
hij kan". Het gevolg van het niet meer (mogen) nakomen van de afspraken is geweest
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dat er veel garrialen zijn aangevoerd, waardoor de prijzen daalden. Inmiddels is zoveel
garnaal weggevangen dat de vangsten sterk
zijn gedaald. De prijs is hersteld, maar de
aanvoer van de garnalen is sterk gedaald.
Het lijkt erop dat de ingreep van de NMa de
vissers van hun brood heeft beroofd en de
garnalenstand er flink onder geleden heeft.
En ondertussen wil de Tweede Kamer van
de NMa weten waarom de prijsdaling niet
bij de consument terecht is gekomen. Leve
de NMa!
Tandvis
Het NRC Handelsblad berichtte 28 augustus
en 6 september over de Patagonische tandvis, ook wei Chileense zeebaars genoemd.
De vis leeft in diepe koude oceanen en kan
zo'n 2,2 meter lang worden. Voorzichtige
schattingen zeggen dat er twee tot vijf keer
zoveel op het beest wordt gejaagd als wettelijk is toegestaan. Wetenschappers hebben berekend dat de tandvis in 2007 is uitgestorven als de jacht niet stopt. De vis leeft
lang, maar plant zich zeer traag voort. De
broedplaats hoeft maar een dag verstoord te
worden en het nageslacht is voor altijd verloren, aldus het Zuid Afrikaanse ministerie
voor Milieu . De tandvis kwam in het nieuws
doordat Australische mariniers bijna drie
weken achter Uruguyaanse vissers hadden
aangezeten. Die waren illegaal aan het vissen in de buurt van Heardeiland, 4.000 km
ten zuidwesten van Australie. Na een achtervolging van drie weken en met behulp van
een Brits en een ZuidAfrikaans schip wisten
de mariniers uiteindelijk het schip te enteren
op een plek 3.000 km ten zuiden van Kaapstad. Aan boord beyond zich 85 ton tandvissen met een waarde van ongeveer 950.000
euro .
Mosselen en kokkels
Vergeleken met die tandvisvisserij is het beheer van de schelpdiervisserij op het wad
kinderspel. Toch loopt het daar niet zo soepeltjes. De actiegroep W ilde Kokkels heb-
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ben dit jaar bezwaar gemaakt tegen de vergunning afgegeven voor de mosselzaadvisserij (Provinciale Zeeuwse Courant, 230ktober). Dat gebeurt elk jaar en men heeft nog
nooit een dergelijke procedure gewonnen.
"Volgens ons ligt er onvoldoende mosselzaad om ook vogels aan voedsel te helpen",
zeggen de Wilde Kokkels. In het Noordhollands oagblad van 23 oktober staat zelfs dat
de Wilde Kokkels vinden "dat er teveel gevist wordt, waardoor de mosselpopulatie in
gevaar komt". Ook hebben de milieuorganisaties vergeefs geprobeerd de kokkelvisserij
uit de Waddenzee te weren (De Telegraaf, 6
september) . De Raad van State wees een
verzoek om een verbod af. Volgens de Raad
blijft er na het opvissen nog voldoende
voedsel voor eidereend en scholekster over.
De visserij op het wad mag dan terecht kritisch bekeken worden, de acties en uitspraken maken de Wilde Kokkels er niet geloofwaardiger op.
In de Staatscourant van 18 september staat
dat de Waddenvereniging meent dat uitgelekte onderzoeksresultaten maar een optie open laten: dat de mechanische kokkelvisserij geheel uit de Waddenzee verdwijnt.
Onderzoekers die aan dat zogenoemde EVA
II onderzoek naar schelpdieren in de Waddenzee werken zijn nog lang niet klaar met
hun werk, meldt het Reformatorisch oagblad van 14 oktober. En omdat ze het rapport
nog niet af hebben krijgen ze een spreekverbod van het Ministerie van Landbouw en
moet een symposium over de schelpdiervisserij op het wad afgelast worden. "Ik vind
dat een wetenschappelijke discussie niet
aan de leiband van politieke besluitvorming
mag lopen" zegt professor Jelte van Andel van de RUG (NRC Handelsblad, 130ktober) over het spreekverbod van de ecologen.
En zo blijft de goed geregelde en gecontroleerde visserij op het wad een politiek mijnenveld. Er is ongetwijfeld nog genoeg te
verbeteren aan de visserij, maar op dit moment wordt de grootste milieuschade waarschijnlijk geleden door uitlaatgassen gepro-
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duceerd door mensen op weg naar de oneindige reeks van vergaderingen en overleggen, het drukken van onmetelijk stapels
rapporten, bezwaarschriften en artikels in de
krant. Hoop op verbetering is er helaas niet:
In een persbericht van het Ministerie van
LNV op 5 september laat men weten "uitvoering van EU-natuurbeleid in Nederland
kan effectiever" . En daarom zal er een platform worden ge'!'nstalleerd (nee hoor, geen
SeaWing en al helemaal geen olieplatform)
om de dialoog tussen overheden, bedrijfsleven en natuurbeheerders te verbeteren.
Daarnaast wordt onderzocht hoe de gegevensvoorziening over de natuur kan worden
verbeterd. Dit is cruciaal voor een effectieve
uitvoering van de richtlijnen. Prachtige ideeen denk ik dan, maar als ik het goed heb zijn
die bij de waddenvisserij allemaal al vele
malen ingezet en waardeloos gebleken. De
spelregels zijn er al en men kent ze ook, wat
er ontbreekt is een goede scheidsrechter.
Marieke Aarden stelt dan ook: Deze week
had het bevrijdende antwoord moeten komen op de vraag of de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee nog acceptabel is.
Er woedt een stammenoorlog. De wetenschappelijke evaluatie waaraan dertig onderzoeken ten grondslag liggen is alweer
voor de derde keer op rij uitgesteld. Het lijkt
een tamelijk lachwekkende aangelegenheid
dat al vier jaar lang geen uitsluitsel is te krijgen over de vraag of de mechanische kokkelvissers nog in de Waddenzee mogen
werken" (Volkskrant 18 oktober).
II

Tilapiateelt groeit als kool
Op die bijeenkomst in Wassenaar had men
wei een antwoord op al dat leed in zee: Varkensboeren stoppen hun bedrijf. Viskweek
van onder meer de tropische vis tilapia
wordt gezien als een 'nieuwe economische
drager' voor het platteland. Burgemeester
J. Daandels van Deurne: "Viskweek past
naadloos in de agrarische bestemming van
ons gebied" (Provinciale Zeeuwse Courant,
24 september).
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Ondanks deze positieve Brabantse geluiden
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Nederland nu niet echt het centrum is van de razendsnelle ontwikkeling van de tilapiateelt.
Intrafish (www.intrafish.com) plaatste op 9
september een artikel waarin Luis Castillo,
een tilapia kweekexpert uit Colombia uitgebreid aan het woord komt. Volgens hem is
de omvang van de tilapiamarkt in Europa
moeilijk in te schatten , omdat tilapia hier
(nog) niet apart vermeld worden in de statistieken. Hoewel het artikel het niet uitdrukkelijk vermeld is het duidelijk dat de markt in
de Verenigde Staten (en Latijns Amerika in
het algemeen) vele malen groter is. Om
eens wat getallen te geven: Ecuador is op dit
moment de grootste tilapia exporteur ter
wereld en zet op jaarbasis 9000 ton tilapia af
in de VS. Costa Rica voigt met 3200 ton (in
2002) en Honduras is derde met 2800 ton. En
de industrie blijft groeien: "De tilapia invoer
in de VS blijft ook dit jaar een stabiele groei
vertonen en ook de prijzen zijn stabiel gebleven. Dit maakte de tilapiakweek een uitstekende business, niet te vergelijken met aile
moeilijkheden waarin de zalmindustrie in
2002 is terecht gekomen, en vrij van aile meningsverschillen zoals die heersen tussen de
meervalkwekers ." (Nee, nee, van de Afri kaanse meervaloorlog in Nederland hebben
ze in Latijns Amerika echt nog nooit gehoord, het gaat om de strijd tussen (goedkopel Aziatische meerval gekweekt in o.a. Viet nam en de kwekers van Channel catfish in
het zuiden van de VS).
Vis kids en wizz kids
Minister Peijs opende de vis-site voor kin deren: www.viskids.nl (Persbericht Productschap Vis, 9 augustus). De site is bedoeld
voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar,
de laatste groepen van de basisschool. Overigens wordt aangeraden de kinderen v66r
het bezaeken van de website vis te laten
eten. De Gazet van Antwerpen van 28 september meldt namelijk dat vis eten jonge
mannen niet aileen minder agressief maakt,
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maar dat vis ook een posit ief effect heeft op
het leervermogen van de leerlingen op de
lagere school. Vorsers (dat zijn onderzoekers) gaven enkele tientallen kinderen met
leerproblemen
voedingssupplementen
waarin vis- en plantaardige olie was opg enomen. Andere kinderen kregen een placebo (een supplement zander visolie, maar dat
niet te onderscheiden is van die met visolie) .
Het resultaat van de proef was dat scholi eren die op vis gebaseerd hersenvoedsel
kregen merkbaar beter gingen presteren.
Dat ging zaver dat leerlingen met ernstige
concentratie-, geheugen- of leerproblemen
zich in korte tijd ontwikkelden tot topstuden ten!
Ook als u ouder bent dan 12 heeft het zin om
vis te eten: agressieve vetzuren uit vis beschermen tegen kanker kopt het Wb, weekblad vaar Wageningen UR ap 11 september.

Advertent ie

Inschot7 - 8321 MB Urk
Telefoon 0527-260030

VWI"

t:r, ~ tAW

kA6-e~~tAW~r.
17

