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Interview met Dries van den Berg, palingroker te Harderwijk

Produceer ouderwetse,
zachte, rode paling'!
" door J. Scheerboom

Als de glasaal blijft komen, doen palingkwekers er goed aan de komende vijf jaar een andere manier van producer~n te ontwikkelen. De reden is dat de laatste acht jaar de productie verschoof yap een 40% filets en een 60% 'ronde aal' (zie foto voorpagina), door insiders ook rode of blauwe aal genoemd, naar een verhouding van resp. 80-85% en 15-20%.
De vraag naar 'ron~e aar is echter onveranderd gebleven, met als gevolg dat nu te weinig
zachte, rode p.aling wordt geproduceerd om aan de vraag te voldoen. Het merendeel van
de in de kwekerijen geproduceerde paling is 'bijna schier',met vet dat te hard is om hier
'ronde paling' van "te maken en aileen nog maar geschikt is om na het roken te worden
gefileerd.
De palingkwekers laten veel te vaak paling
'met groeivermogen' doorgroeien tot bijna
schier, aileen dus goed voor het maken van
filets.
Dit heeft twee oorzaken:
1. Men wil 'het maximum aan groei ' uit de
paling halen.
2. Kwekers zijn nog onvoldoende in sta~t
bijna schiere paling te onderscheiden
van de 'malse' doorgroeiers.
Het heeft geleid tot overproductie van bijna
schiere aal met als gevolg een onder druk
staan van de prijzen voor filetpaling. Het
grootwinkelbedrijf zette verwerkers onder
druk en dezen zochten naar mogelijkheden
een nog lagere kostprijs te realiseren. Het
heeft geleid tot het bedenkelijke verschijnsel 'plofpaling'.
Aan het woord is Dries van den Berg, palingroker te Harderwijk.
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Dries van den Berg:
'Palingkwekers dienen een zo hoog mogelijk rendement uit hun bedrijfte halen, maar
in het algemeen probeert men dit te realiseren door zo veel mogelijk te produceren. Zo
zie ik een ondernemer met een 1DO-tons
systeem hier met veel kunst- en vliegwerk
120 ton uit slepen. Dan is het niet opportuun om al paling te verkopen die nog veel
groeivermogen in zich hebben. Nee, men
levert de paling net voor het moment dat
deze schier gaat worden, terwijl de enige
groei die er nog in de sector mogelijk is, zit
in de levering van de zachte, rode paling,
die nog in de groei zit. Aileen deze paling is
mals en goed genoeg om 'rond' te worden
gerookt. Men moet goed beseffen dat een
kweker voor dit soort paling een € 1-2
meer per kg kan beuren (€ 9,- per kg I). Wei
moet de kweker in staat zijn te weten te komen wanneer het moment van omschake-

ling naar schier aanbreekt en hierop anticiperen'.
Denk vraaggericht
'Vanaf de laatste keer dat jullie hier waren.
Wanneer was dit ook weer?'
'Oat was zomer 1995' (')
'Vanaf dat bezoek is de vraag vanuit de verschillende deelsegmenten niet veel veranderd . Wei is het procentuele aandeel van
rode aal, geschikt voor de bereiding van
ronde aal afgenomen.
Wat we nu constateren is dat als paling
wordt verkocht aan de verwerker, de dieren
al bezig zijn te verschieren; de alen zijn dan
al te hard om 'rond' te worden gerookt. Een
smaakpanel deed laatst onderzoek naar 10
soorten paling filet. 99% van de paling
bleek aileen maar geschikt om er palingfilet
van te maken. Van aile geproduceerde pa-

ling koopt het grootwinkelbedrijf nu ook
lO'n 70% op om er filets van te maken.
Kwekers maken wei eens de fout dat zij zich
inbeelden dat zij de beste paling produceren zonder dat zij kortsluiten met de uiteindelijke consument en met de verwerkers
om er zeker van te zijn of de paling die de
kweker lo ultiem vindt nu wei in de smaak
valt.
Een voorbeeld: kwekers gaan er van uit dat
door het Z.g . uitzwemmen het mogelijk is
de voersmaak kwijt te raken. Men vergeet
dan wei eens dat via het voer hard zand de
paling binnenkomt. Dat harde zand voelt
ontzettend vies in de mond van de consument. Dit soort paling is dan niet meer verhandelbaar.
Laatst deed een smaakpanel onderzoek
naar de kwaliteit van paling. Wat bleek?
99% van de paling was aileen nog maar

De voorkant van de gerenoveerde winkel van Dries van den Berg.
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Dries van den Berg rookt de te verkopen paling zeIt. 'Oat stellen de klanten op prijs '.

geschikt voor de verwerking tot palingfilets. De paling was al aan het schier worden
en dus te hard om er iets anders van te bereiden.
Dit komt dus omdat de palingtelers een verkeerde rendementtechnische berekening
maken. Zij weten dat zij voor zachte paling
een euro of meer per kg kunnen krijgen,
maar deze zachte paling heeft ook nog het
vermogen verder uit te groeien waarna uit
dezelfde paling meer kilogrammen
groeien. Men denkt nu nog al te vaak: per
kg vangen we minder, maar de totale productie en ook de omzet is hoger.
De fout die de sector als geheel maakt is dat
de vraag naar zachte, ronde paling wordt
genegeerd.
Ik zat vorig jaar in de jury van de Nationale
Palingrookwedstrijd te Kortenhoef. Hon derd deelnemers waren er. Ik kan je zeg-
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gen: het was verschrikkelijk, ondanks de
gezelligheid en de kratten bier. ALLE paling
was aileen maar geschikt voor het maken
van filets .
Een oeroud product waar een goede markt
voor is, gaat zo verloren.
Het heeft ook te maken met het probleem
dat een kweker aan paling van een bepaalde leeftijd moeilijk kan vaststellen of het
dier een doorgroeier is, een vrouwtje, of
snel schier wordt, een mannetje is.
Wat de kweker nodig heeft is een apparaat
waarmee de paling kan worden gesext en
kan worden onderscheiden in een vrouwtje, een 'doorgroeier' die zacht en mals is of
een mannetje, goed voor de filets.
Met Van Rijn Techniek in Katwijk zijn we
momenteel lO'n machine aan het ontwikkelen'.
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De we reid van verwerkers
Dries van den Berg: 'Een 5-tal grote palingverwerkers beheersen de Nederlandse
markt voor paling. Gezamenlijk kopen zij
een 60% van de geproduceerde paling in.
Dat zijn: de firma's Foppe uit Harderwijk,
K&K uit Harderwijk, Kraan uit Oude Wetering, Klooster uit Enkhuizen en Vlug uit
Broek op Langedijk. Naast deze belangrijkste spelers zijn er ook nog wat lokale rokers.
Wat speelt is dat de economie in een recessie zit. Het grootwinkelbedrijf probeert de
gekweekte aal tegen de laagste prijs in te
kopen met als gevolg dat de palingrokers
de grootste moeite hebben het hoofd boven water te houden.
Neem bijvoorbeeld Aldi. Dit grootwinkelbedrijf maakt gebruik van het z.g. tendersysteem. De rokers kunnen zich inschrijven.
Stel: daar liggen de aanbiedingen van genoemde verwerkers.
Ais maandagmiddag om 4 uur de inschrijving gesloten is, worden de producten op
hun me rites beoordeeld. Monsters worden
bekeken en ook de verpakking en de randvoorwaarden. Er worden 2 bieders uitgeselecteerd en vervolgens 2 telefoontjes gepleegd. Of de desbetreffende verwerkers
niet een nog betere aanbieding kunnen
doen.
Nu zitten de verwerkers dringend verlegen
hun producten te verkopen, want het personeel moet aan het werk worden gehouden. Na 15 minuten voigt als regel een
scherpere aanbieding. De verwerkers mogen dan blij zijn een winst te kunnen behalen van 1-3 % van de omzet. Het belangrijkste, zo vinden de verwerkers, is dat het personeel weer werk heeft.
Het gaat om centen, het gaat om minder
dan een cent.
En lo heeft het grootwinkelbedrijf een legale manier gevonden nog wat extra's te verdienen door de paling te 'upgraden'. Het is
ook een manier om even te ontsnappen
aan de drukkende concurrentie van de andere rokers.
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Men introduceerde een techniek die in de
pluimveesector al gebruikelijk was: met
tienduizenden fijne naaldjes 'verrijken' de
verwerkers het palingvlees met diervreemde eiwitten en zout en weten zo een gewichtstoename te bereiken. Zo bereikt men
in plaats van een uitsnijrendement van 50%
lO'n 55%. Door een truc uit te halen dus. En
van aile paling die de verwerkers innemen
is nog maar een 10% uit het wild afkomstig.
Zo'n 4000 ton is gekweekte paling!

De wilde paling
'De aanvoer van wilde paling is dus nag
maar een schijntje van wat het was?'
Dries: 'Het was gewoon een onzalig idee
om aan waterzuivering te doen. Enkele
tientallen jaren geleden hadden we hier
open riolen. Kalvermesterijen spuiden op
het IJsselmeer. Het water zag er smerig uit,
maar overal wemelde het van waterleven.
Neem Loch Neigh in lerland waar geen
waterzuivering is. De palingstand is daar
nog net lo als 30 jaar geleden . In het IJssel-

Het 'ultieme ' product, vers geroakt.
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Vit: Gezond, het magazine van de Consumentenbond.

Geknoei met paling!
In zeven van de elf merken gerookte palingfilets die Gezond onderzocht, troffen we runder-DNA aan. Dit doet vermoeden dat de filets
zijn ge'lnjecteerd met een mengsel van water,
eiwit en andere waterbinders, om ze zwaarder
te maken. De consument die dit soort 'plofpaling' koopt, krijgt dus minder paling en meer
water voor zijn geld.
Door water en vlfaterbindend eiwit toe te voegen, kan het gewicht van een palingfilet met
ongeveer 10% toenemen. Vermoedelijk wordt
de paling ge'lnjecteerd met een mix van melkeiwit (dat runder-DNA bevat), viseiwit, water
en zout. VVaarschijnlijk bevat de mix ook andere waterbindende stoffen, zoals fosfaten en
xanthaangom.
Zoals in de tabel is te zien, staan deze toevoegingen niet op de etiketten van de merken
Holland Premium, Quality Seafood, Gebr.
Klooster, Euroshopper, Golden Seafood,
Green-Fish en H. van Wijnen. Maar in deze
palingfilets vonden wij wei runder-DNA.
Ook de paling van Palingrokerij Scherpenisse
(PRS) bevat runder-DNA, zo toont onze test
aan, maar deze palingroker vermeldt de toevoeging netjes op het etiket. Deze palingfilet
was in december verkrijgbaar en is inmiddels
niet meer te koop.
De paling van het merk Admiral bevat ook eiwit, lo vermeldt het etiket. Toch toont onze
test dit niet aan. Dit betekent dat er waarschijnlijk een ander eiwit is gebruikt dan de
twee soorten waarnaar wij lOchten: eiwitten
die varkens- of runder-DNA bevatten. Een
mengsel met eiwit toevoegen is niet verboden, maar iedere toevoeging moet volgens de
Warenwet wei op het etiket worden vermelden dat blijkt dus niet te gebeuren. Wij hebben
dan ook de Keuringsdienst van Waren op de
hoogte gesteld van onze bevindingen.
Leverancier H. van Wijnen geeft toe dat er
melkeiwit aanwezig is in zijn paling en zegt dit
ingredient voortaan op dit etiket te zullen noemen.
De palingrokers Gebr. Klooster (Admiral,
Green-Fish en Gebr. Klooster) en Foppen Paling en Zalm (AH, Euroshopper en Golden
Seafood) bestrijden onze onderzoeksconclusies. Het DNA zou in de paling terechtgeko-

22

men zijn bij het injecteren van een pekeloplossing die wordt gebruikt om de vis te zouten.
De machine waarmee de zoutoplossing in de
paling wordt ge'lnjecteerd, wordt ook gebruikt
om aan andere visproducten een mix met eiwit toe te voegen. Er lOuden kleine resten eiwit in de machine zijn achtergebleven, aldus
Gebr. Klooster en Foppen.

Gefopt
Het waterbindend mengsel is in principe niet
van invloed op de smaak van de paling, of
schadelijk voor de gelOndheid. Maar het
spreekt voor zich dat de consument niet zit te
wachten op dit soort onbekende toevoegingen.
Gerookte paling wordt veelal verkocht in een
standaardverpakking van 100 gram. De producent kan met 'plofpaling' meer pakjes vullen dan met filets die niet zijn ge·injecteerd.
Daar spinnen de producent (bedoeld wordt:
de verwerker, red.) en de supermarkt garen
bij. Maar de consument die op basis van de
informatie op het etiket denkt een 'ambachtelijk' product zonder additieven te kopen, wordt
gefopt. Hij krijgt - lOnder dat hij dit kan weten
- meer water en minder paling op zijn bord.
Runder-DNA in Gerookte paling
Eerste kolom: Winkel en merk
Tweede kolom: Prijs per verpakking C per 100
gram)
Derde kolom: Runder-DNA gevonden, ja of
nee
Vierde kolom: Op etiket vermeld, ja of nee
Albert Heijn AH
Albert Heijn Euroshop
Aldi Golden Seafood
C1000 Hoogvliet Greenfish
C1000 Plus Baarssen
D. v.d. Broek lB. v.d. Heijden
Digros Gebr. Klooster
Super de Boer I Den loom

4,00
2,60
2,00
3,15
2,75

ja
ja
ja

nee

nee

nee
nee
nee
nee
nee

2,00

nee

ja

H. van Wijnen

3,00

ja

nee

Super de Boer I Konmar I
Edah PRS
Vishandel HPO Seafood
Vishandel Hollands Glorie

3,30
3,50
3,50

ja
ja

ja

nee

nee
nee
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Tussen 12 en 14 uur is het druk in de winkel. Dries (achter) he/pt mee met de bediening.

meer vond de afgelopen 5 jaar weer een
sterke daling van de palingvangst plaats
ondanks een palingherstelplan.
Herstel van de palingstand hangt natuurlijk
af van de binnenkomst van glasaal en dit
laat nu juist dit jaar zeer te wensen over. En
de glasaal die aankomt heeft in het wild 5
t ot 10 jaar groei nodig om een bijdrage te
kunnen leveren aan de palingstand.

Op zoek naar rendement
Dries: 'Te veel palingbedrijven vertonen
nog als onvoorwaardelijke reflex uit een insta llatie dat 100 ton kan produceren, te produ ceren er met veel kunst- en vliegwerk
een 120 ton uit te slepen.
Zo kon het gebeuren dat bij jullie eerste
bezoek in 1995 ca. 60% van de paling werd
verwerkt tot rondgerookte paling en ca.
40% tot filets en nu slechts een 10-15% van
AQUAo~c)'~
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de paling rondgerookt is.
Terwijl de enige groei die mogelijk is voor
palingkwekerijen ligt in het kweken van paling die goed genoeg is om rond te worden
gerookt! Dat is dus paling die nog mals genoeg is, die net voor het schier worden uit
het systeem is gehaald.
De kunst die de kweker zich nu moet eigen
maken is het juiste moment te bepalen
waarop dit uit het systeem halen moet gebeuren. Wat zeggen nu de goeroes van de
kwekerijen, meestal voederadviseurs: 'je
rendement verdwijnt als je de paling te
vroeg uit het systeem haalt.. Maar is dit wei
zo? De consument wil nu eenmaal dunne
velletjes. Hij wil die dikke, grijze vellen niet.
Het is echt niet zo dat je een hogere prijs
beurt als de paling langer in het systeem
wordt gehouden!
Nogmaals: de markt vraagt zachte paling.
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Van harde aal is er al gauw te veel! Net loals twee jaar geleden. Toen verdween de te
veel geproduceerde paling in de vrieshuizen en volgde er toen weer een stuntverkoop van Albert Heijn'.

Hoe worden vrouwtjes gekweekt?
Dries van den Berg: 'lk zie in de praktijk verschillende manieren om een hoog percentage vrouwelijke dieren uit een partij te krijgen.
Ten eerste de methode van Herman Bentlage uit Ouitsland, net over de grens bij Groningen. Hij werkt in volslagen duisternis.
Oit is voor een paling de norma Ie omstandigheid waarbij wordt gegeten. Paling is
immers een nachtdier. En dus wandelt Herman Bentlage in duisternis en boekt dien,f

6

Per
pond

f~ .

".;t~·· l
paling
C 16,-

Hoe kleiner, hoe fijner.
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tengev olge uitsteke nde resultaten .
Ten tweede de methode om in brak w ater
te kweken. Gert-Jan Brunink uit Bed um, bijvoorbeeld kweekt palingen in brak wat er.
Oit is voor de gelOndheidstoestand van de
dieren van grote betekenis, want veel ba cterien en para siet en gedijen niet in brak
water. Neem Evert Li ewe s t oen hij op Texe l
paling kweekte! Hij nam brak water in en
had altijd zachte paling!
Een andere manier is de meth ode v an Johan Meule ndijks uit Helmond . Hij nee mt
donker wat er in van 140 m ete r diep. Het is
water van een temperatuur va n 23° C dat

Oat verwerkers pa ling-vreemde
stoffen toevoegen om het volume
te doen toenemen heeft inmiddels
de Nederlandse pers bereikt, getuige onderstaand bericht uit NRC
Handelsblad:
'Den Haag, 5 maart. De consumentenbond hekelt het inspuiten van gerookte palingfilets door visproducenten
met een mengsel van water en eiwit.
De bond heeft in een onderzoek onder
elf merken palingfilets die worden verkocht in supermarkten, bij zeven soorten runder-DNA aangetroffen. Door het
inspuiten van de filets kan het gewicht
van het stukje vis met ongeveer 10 procent toenemen.
"De consument die dit soort 'plofpaling ' koopt, krijgt minder paling en
meer water voor zijn geld", zo waarschuwde de bond vrijdag in zijn nieuwbrief Gezond. De bond wijst erop dat
het niet verboden is om een waterbindend mengsel toe te voegen aan paling. Ook is het in principe niet van invloed op de smaak, of schade/ijk voor
de gezondheid. Wei wordt de consument volgens de Consumentenbond
op het verkeerde been gezet. (ANP)

dan wei lager, maar men produceert meer
rode, zachte paling waar een hogere prijs
voor kan worden verkregen.
De vierde methode is te letten op de kwaliteit van de glasaal.
Volgens mij zwemmen de glasalen van de
beste kwaliteit vooraan in het peleton. Het
is daarom zaak aan glasaal te komen die uit
de kopgroep afkomstig is.
Palingkwekers moeten veel meer anticiperen op ronde paling want de markt die er
was, kan weer worden herwonnen, nu er
nog genoeg ouderen zijn die zich nog de
oude smaak herinneren.
En let wei: ik geef als verwerker Euro 9,50
voor een kilo zachte paling en slechts Euro
7,80-8,- voor de harde!

8roodjes palingfilet.
behalve donker mogelijk ook zout bevat.
Meuledijks presteert het elke week - uit het
donkere water - een paar honderd kilogram
sne lle groeiers te produceren en deze gerookt in eigen winkel te verkopen. De trage
gro eiers worden verkocht om hier filets van
te maken.
Hij zou als voorbeeld kunnen dienen voor
men ig andere kweker om te voorkomen dat
de palingkwekers dezelfde kant uitgaan als
die van zalm. Nogmaals we moeten proberen dat een product op de markt komt die
aans luit op een al lang bestaande vraag.
Doen we dit niet dan zal die vraag verdwijnen, want na verloop van tijd zijn er te weinig mensen die zich die delicate smaak kunnen herinneren.
Wat me ook opvalt is dat met donkere visbassins betere resul taten worden bereikt.
Palinge n moeten zo min mogelijk licht
waarnemen en met witte en blauwe bakken
bereikt men dit niet.
Een derde methode is te kweken bij een lagere dichtheid. De productivite it per m 2 is

Anguilla rostrata hoort niet in Europa!
Ook palingkwekers bedachten een twijfelachtige manier om een hogere marge te
realiseren. Drie jaar geleden bracht een
louche handelaar glasaal op de markt van
een andere soort, van de Amerikaanse aal,
Anguilla rostrata, uit Virginia, U.S. Dit is
echt een andere vissoort, met minder vetaanzet en met overlangs een zwarte streep.
Een twaalftal kwekers nam deze glasaal in.
De rode aal die uit de Amerikaanse glasaal
groeide was niet slecht, maar een veel hoger percentage dan normaal wilde niet
groeien. Wat deden de kwekers?
Zij verkochten de glasaal uit Amerika die
niet wilde groeien voor uitzetting in de
voormalige DDR met subsidie!
Dit had niet gemogen! Want niemand kan
zeggen wat hiervan de gevolgen zijn. Trekken de Amerikaanse palingen, als ze vol groeid zijn, naar de Saragossa-zee en planten ze zich vervolgens voort? Er zijn volgens mij onverantwoorde risico's genomen!
Een voorbeeld van consumentgericht
kweken
Dries: 'De strategie van kweken die ik aanbeveel is een vierwegstrategie, eigenlijk
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Palingfilet.
een drieweg en een doodlopende straat.
Onder de eerste weg versta ik de eerste
sortering aaltjes van ca. 90-100 gram. Dit
zijn de snelste groeiers en zijn dan 4-5
maanden oud.
Onder de tweede weg versta ik de sortering
van de tweede kopgroep, blauwachtig aal
van ca. 7-8 maanden.
Deze eerste twee sorteringen zijn niet aIleen aan de kleur te herkennen, maar ook
aan de maat die ze hebben. Een palingkweker die het optische verschil tussen schier
en blauwe aal niet herkent, kan zo toch op
simpele wijze de zachte aal onderscheiden.
De derde weg is een moeilijke weg, omdat
hier vakkennis voor nodig is.
Tot nu toe is namelijk de overgebleven aal
aileen maar goed voor het maken van filets
en brengt dan de laagste prijs op. Maar als
de nieuwe sorteertechniek voldoet, dan is
uit de derde sortering ook de betere paling
op de markt te brengen.
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Wat rest uit de derde sortering zijn de man netjes.
De vierde weg, de doodlopende weg, zijn
de overblijvers, mannetjes die kunnen worden verkocht voor uitzetting.
Ais deze sorteertechniek goed wordt toegepast, wordt er betere paling op de markt
gebracht. Dit leidttot meer palingconsumptie en een hoger rendement voor de palingkwekers.
Stel: een kweker neemt 100 kg glasaal in.
Als alles goed lukt kan hieruit een 10.000 kg
consumptieaal worden geproduceerd die
uit een viertal sorteringen ter beschikking
komt. De eerste sortering vindt a14-5 maanden na het innemen van de glasaal plaats.
Zo'n 15% van de oorspronkelijke glasaal
kan dan een gewicht van 90-100 gram per
stuk hebben bereikt, in totaal een 1000 kg.
Vroeger waren deze snelste groeiers goed
voor de productie van dikke paling voor de
Duitse markt, maar in Duitsland eet men
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Om aan te geven dat het om een 'oerhollands ' product gaat.

niet meer zo veel dikke paling. Door deze
min dere vraag kan men voor deze markt
nog maar heel weinig marge realiseren.
Maar voo r deze paling kan een kweker in
Nederland de hoogte prijs per kg beuren.
De tweede sortering vindt na 7 tot 8 maanden plaats. Ook nu wordt een 1000 kg uitgeselecteerd. De paling wordt verkocht voor
fu ro 9,- per kg! Het is immers groeiende,
dus blauwe of rode paling, zacht met dun ne huid!
De derde se lectie vindt na 1 jaar plaats. Tijden s deze select ie moet men in staat zijn de
doo rgroeiers van de bijna schiere paling
ond erscheide n, want van deze restpartij zit
nog 30% blauwe of rode paling. Ais de kweker deze van de bijna schiere dieren weet te
selecteren, ka n hij hiervoor Euro 9,- vangen
in pl aats van de Euro 7,5 per kg nu.
Wat na de derde selectie overblijft zijn dieren die op een gewicht van 150 gram schier

worden en de laagste prijs, Euro 7,50 per kg
opbrengen ..
Wat ik wil zeggen is dat, bij de huidige prijsstelling, een 100 tons palingbedrijf een
Euro 30.000-40.000 meer had kunnen beuren, als hij over de deskundigheid zou beschikken scherp te selecteren.
Tenslotte kunnen de traagste groeiers worden uitgezet als pootvis voor bijvoorbeeld
Italie.
Maar het belangrijkste dat ik wil zeggen is:
als men bij de derde selectie kan onderscheiden in rode/blauwe paling (voor de
ronde paling) en bijna schiere dieren voor
de filets, ontstaat er een evenwichtiger
markt.
Nu bestaat er een schrijnend tekort aan natuurpaling, aan rode of blauwe paling. Bedient men deze deelmarkt, dan verdwijnt
de druk op de deelmarkt voor palingfilets.
En ik hoop dat hiermee ook de kwalijke ge-
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volgen verdwijnen die nu zij n ontstaan
door het onder druk staan van de markt
voor palingfilet.
Ondertussen -het is eind april 2004, dat ik
dit schrijf- ziet het er naar uit dat dit artikel
een van de laatste zal zijn over de teelt van
paling. Er komt te weinig glasaal binnen.
Waar Willem Dekker van het RIVO te IJmuiden al jaren voor heeft gewaarschuwd ('DE
paling is een bedreigde diersoort') blijkt inmiddels een feit: voor het voortbestaan van
de soort mag terecht worden gevreesd.
'Het laatste palingmaal komt eraan' berichtte de Volkskrant op 17 april jl.
Ik wil echter met dit artikel wijzen op de
volgende verschijnselen, verschijnselen

die zich,ook bij andere teelten ku nnen voordoen:
1. Een exacte aansluiting van wat de consument wenst met wat de kweker produceert, zowel gelet op eigenschappe n
als grootte en kwaliteit als op de grootte van de vraag en de productieom vang.
2. Groothandel en visverwerkers hebben
wei eens heel andere opvattingen over
kwaliteit dan consument en viskwekers.
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Dries doet zaken achter zijn bureau.

28

2/2004 AQUA oc;'~

