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Optimisme alom
M agnus van der Meer, COSTA

De afgelopen maanden stonden de visbericht en sterk in het teken van de Waddenzee problemen, maar duidelijkheid heeft het niet opgeleverd. Ook werd er door het Productschap
Vis een verkennende studie 'Viskweek op de Noordzee' gepubliceerd, maar ook daar geen
harde uitspraken: "AI met al zijn er dus nog diverse onzekerheden voordat maricultuur in
de Noordzee commercieel toegepast kan worden". Maar er waren meer dan genoeg andere berichten waarin wel'harde' feit en stonden.

Zeeuws optimisme
De Provinciale Zeeuwse Courant (PZCl van
20 februari kopte: "Provincie Zeeland ziet
perspectief voor viskweek". De inhoud van
het artikel was echter heel wat minder hoopvol: "De tarbotkwekerij Fish Farm in Yerseke is failliet verklaard. Het bedrijf werd drie
jaar geleden gestart en kampte al enige tijd
met financiele problemen. Het lukte de eigenaren niet om naast het Zeeuws participatiefonds andere financiers te vinden om het
bedrijf nog te redden. Voor de vi:?kweek in
Zeeland betekent dit een tegenslag, maar
zowel de provincie als de viskwekers blijven
hoopvol." Met deze visie dreigt de PZC
A QUAcultuur voorbij te streven als zijnde
het Nede rlandse blad met de meest positieve kijk op de visteelt. En dat is uiteraard een
prima zaak.
Limburgs optimisme
En dan is er eindelijk ook eens een bericht
over de groei van visteelt in Nederland. Het
. Agrarisch Dagblad van 6 februari meldt:
"Jac Janssen uit het Limburgse Ysselsteyn
is een van de weinige tilapiakwekers in Nederland. De voormalige varkenshouder begon een paar jaar geledenvanuit een proefproject met het kweken van deze zoetwater-
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vis. Janssen krijgt nog steeds ondersteuning
van de initiatiefnemers van de proef. En dat
is volgens hem hard nodig omdat er weinig
bekend is over het kweken van tilapia." Deelnemers aan het project zijn de bedrijven
ZON Aqua Farming in Helmond die het project heeft opgezet, TNO, Wageningen Universiteit en Nutreco. In totaal doen drie tilapiakwekers mee aan het pilotproject. "Janssen begon met het opkweken van tilapia's.
Hij kreeg vanuit Thailand 50 grams visjes
aangeleverd die werden opgekweekt tot een
gewicht van 750 gram. Inmiddels is de import van kleine tilapia's verleden tijd. Janssen neemt het veredelen en fokken nu voor
eigen rekening." "Janssen levert nu zo'n
100 ton per jaar. De afzet loopt via het project. 'Wij krijgen op dit moment nog niet de
marktwaarde van de vis, maar een vaste vergoeding voor iedere vis die we leveren. Daar
staat tegenover dat de projectorganisatie
bepaalde kosten, zoals de voerkosten, op
zich neemt.' De productie \,IVordt fors uitgebreid. Kweken de drie deelnemers aan het
project nu samen zo'n driehonderd ton op
jaarbasis, het komende jaar wordt de productie opgevoerd tot vierduizend ton." In
een jaar meer dan vertienvoudiging van de
productie! Dat is een wei heel ZONnige

Jac janssen, tilapia-kweker uit Ysselsteijn

voorspelling. Detilapia kwekertjes daar in de
tropen kunnen hun borst maar natmaken:
binn enkort staat Nederland op de kaart als
t ilapia-natie van formaat.
Braziliaans optimisme
Bij Brazilie denk ik aan veel zon, mooie stranden en prachtige vrouwen. Het verbaast me
dan ook niks dat ook de Brazilianen met optim istische verhalen komen. Volgens de
Gazeta do Oeste van 12 januari: "In de afgelope n vijf jaar is de Braziliaanse export
van gekweekte garnaal sterk gestegen. Het
nam toe van 38 duizend ton in 2002 naar 62
duizend ton het afgelopen jaar. Op dit moment is Brazilie de op vijf na grootste garnalenexporteur ter wereld. De verwachting is
dat Brazi lie zo tegen 2010 wereldleider zal
zijn geworden."
Niet dat ik ooit in Brazilie ben geweest, maar
het lijkt me ook het land van de levensgenieters, van mensen die altijd te laat op hun af-
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spraak komen, van kinderen die wei goed
kunnen voetballen maar niet naar school
gaan. Wat me na het lezen van deze drie
positieve verhalen dan ook het meest verbaast is dat het Braziliaanse verhaal op mij
overkomt als het meest geloofwaardig optimistisch. AI was het aileen maar om de harde getallen over de huidige productie. En
omdat het artikel eindigt met een stu k ove r
de minder positieve kanten van de garnalenkweek: het kappen van mangroves, watervervuiling en sociale misstanden op de bedrijven. Zo reeel zijn ze daar weI.
Gezonde zalm en zieke wetenschap?
Volgens een wetenschappelijk artikel geplaatst in het blad Science bevat gekweekte
zalm tien keer zo veel schadelijke stoffen dan
in het wild gevangen zalmen. Science is een
gerespecteerd blad en zo'n bericht is dus
schadelijk voor de sector. Zeker ook omdat
in Europa gekweekte zalm de meeste scha-
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delijke stoffen bevatte: de vis gekweekt in
Chili en Noord Amerika kwam er beter van
af. De Wageningse hoogleraar Humane
Voeding met de toepasselijke naam Frans
Kok stelt: "We zijn steeds meer positieve
effecten van visvetzuren te weten gekomen,
en hebben die kennis verspreid. Dit soort
affaires dreigen datwerkte ondermijnen. De
Amerikanen hebben al aangetoond dat de
vissen verontreinigingen via hun voer binnenkrijgen. Daar moeten we wat aan doen.
Je komt niet zomaar in Science." (Wagenings Universiteits Blad. Januari 2004)
En hoewel de gepubliceerde gegevens niet
in twijfel werden getrokken, is er wei heel
wat geschreven over welke conclusies nu uit
het Science artikel getrokken moesten worden. Zo werd er gezegd dat de hoeveelheid
schadelijke stoffen geen enkele Europese
norm overschreed. Op de Nutreco website
kon een vier pagina's lang epistel bekeken
worden met daarin citaten van autoriteiten
op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid. Ze gaven allen aan dat het nadeel
van die kleine hoeveelheden schadelijke
stoffen in vissen meer dan teniet werden
gedaan door de voordelen van de positieve
effecten van het eten van vis.
Terence Corcoran schreef in het Canadese Financial Post var( 1.0 januari een stukje
onder de kop "Safe salmon, sick science"
met daarin onder an~ere: "De FDA (Food
and Drug Administration) beschouwt gehalte s beneden de 2000 ppb (nanogram) als
veilig ... In gekweekte zalm mag dan 10 x zoveel PCB zitten als in wilde zalm, maar 36
ppb is nog steeds zo goed als niets. Wanneer aile Canadezen 70 jaar lang elke week
225 gram zalm eten met daarin 2000 ppb
aan PCB, dan lOU er op elke 100.000 mensen
een extra dode aan kanker ontstaan. Daar
staat tegenover dat 40% van de dod en veroorzaakt door hart- en vaatziekten voorkomen had kunnen worden wanneer de mensen meer zalm lOuden eten. In theorie zou
dat maar liefst 400 minder doden per
100.000 mensen per jaar opleveren. Dat
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steekt wei heel gunstig af bij een extra dode
per 70 jaar."
Ongetwijfeld zal ook op deze berekeningen
wei wat af te dingen zijn. Maar er lijkt geen
enkele reden te zijn om niet regelmatig zalm
te eten. Dat laat onverlet dat kwekers toch
wat zullen moeten doen om het imago van
gekweekte zalm niet meer deuken op te laten lopen.
Gezonde bacterien
Door antibiotica aan het voer toe te voegen
gaan varkens harder groeien doordat schadelijke bacterien in de darmen worden uitgeschakeld. Dat heeft de varkenshouderij
een slechte naam bezorgd: antibiotica als
groeibevorderaar gebruiken kan uiteindelijk
problemen opleveren voor de volksgezondheid door het ontstaan van resistente bacterien. (Terwijl ik dit schrijf hoor ik het bericht
dat we voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer resistente TBC in Nederland hebben.) Bij vissen is het gebruik van
antibiotica in het voer niet effectief. Bij mensen doen we het (uiteraard!) ook niet. Maar
wei probeert men met allerlei yoghurtjes
(Yakult, Mona Vifit) meer gelOnde bacterien
in het menselijk maagdarmkanaal te krijgen,
waardoor schadelijke bacterien verdwijnen
(Wagenings Universiteitsblad. 15 januari).

Adolfo Bucio Galindo heeft nu ontdekt
dat bij allerlei lOetwatervissen de gelOnde
bacterie Lactobacillus plantarum 44a voorkomt. Door het toevoegen van deze bacterie
aan het voer van tilapia's verminderde het
aantal schadelijke bacterien in de darmen.
Maar sneller groeien deden de tilapia's niet.
Gelukkig maar misschien: dat vermindert de
kans dat onverlaten gaan experimenteren
met antibiotica als groeibevorderaar in het
visvoer te stoppen.
Zieke karpers
In de sierviswereld is (was?) het gebruik van
antibiotica geen taboe. Om gigantisch dure
koi's gezond te houden was het niet onge-

bruikelijk wei eens wat antibiotica te gebruiken als preventie. Ook dat is een goede manier om resistente bacterien te kweken. De
siervissector heeft dit veel ellende opgeleverd: zieke vis die niette genezen was omdat
antibiotica niet meer hielp.
Naast de bacterieziektes wordt de sierviskweek nu geteisterd door een virus. De Telegraaf van 28 februari: "Een herpesvirus
zorgt sinds afgelopen najaar voor massale
sterfte van karpers in Japanse meren. Visziekte-experts vrezen dat hetzelfde virus zich
ook onder Nederlandse karpers zal verspreiden. Het virus is in 1998 voor het eerst waargenomen in gekweekte koikarpers in Israel,
vandaar de naam koi-herpesvirus. Sindsdien heeft het virus zich razendsnel verspreid over koikwekerijen in Amerika, Azie
en Europa en zijn ook in het wild levende
karpers aangetast. Het virus wordt vooral
actief in het voorjaar, als de watertemperatuur stijgt. Eenmaal ge·lnfecteerd sterven
vier op de vijf vissen."
"Volgens Marc Engelsma, visziektedeskundige bij het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole in Lelystad, is de kans groot
dat ook de Nederlandse karpers besmet zullen raken. Engelsma stelt ons nog wei gerust. Het herpesvirus is namelijk niet overdraagbaar op mensen. Karpervissers zijn
minder enthousiast, hun favoriete sport
loopt gevaar", aldus De Telegraaf.

Gezond oud worden
Een op de vijf Japanners is 65 jaar of ouder.
AI 20 jaar geleden is de Japanse overheid
begonnen met de levensmiddelenindustrie
te laten nadenken hoe al die mensen gezond
oud te laten worden. Daarop gebaseerd
werden zgn. 'functional foods' ontwikkeld
en vanaf 1991 kan een gezondheidsclaim
geregistreerd worden. Berichten Buitenland
lianuari/februari 2004) bericht dat vooral
producten die helpen bloeddruk of cholesterolgehalte te verlagen of een goed gebit te
houden populair zijn. Zo werkt haaileverolie
tegen kanker, poeder van St. Jacobsschel-

pen zorgt voor magnesium, en visolie zorgt
voor betere hersenfunctie door de DHA die
het bevat. Het artikel gaat vergezeld van een
foto van een blik sardientjes met daarop
duidelijk de aanduiding DHA.
Voor de toekomst van de vissector in Nederland zou een dergelijke ontwikkeling gunstig
kunnen uitpakken. Door de gezondheidsclaims wordt het imago van de vis opgekrikt.
Maar daarnaast eten ouderen meer vis dan
jongeren. Met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking loont het dan de moeite de
oudjes zo lang mogelijk in leven te houden
om de visconsumptie teoverhogen. Misschien kunnen we op dit gebied iets verwachten van het RIVO uit IJmuiden, dat het
onderzoeksprogramma SEAFOODplus
(mede) coordineert. Het integraal onderzoeksproject richt zich met name op de consumenten en hun wens naar gezonde producten. Hettotale budget is 26 miljoen euro,
waaraan de EU 14,4 miljoen euro bijdraagt.
Met zo'n bedragje op zak moet de vis wat
hoger op de Nederlandse (menu)kaart gezet
kunnen worden.

Kreeften kweken
Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben
bewezen dat ze kreeften (rock lobster of
crayfish) kunnen kweken. Vijftienduizend
kreeften werden in kooien gevoerd met
mosselen. De kreeften groeiden sneller dan
in het wild en konden na drie jaar geoogst
worden. Culinaire specialisten konden geen
verschil in smaak proeven tussen wilde en
gekweekte kreeft. Voor Nieuw-Zeeland is
kreeft een belangrijk export product (Visserij Nieuws, 16 januari).
Zeeltfestijn
Begin februari overleed Fiep Westendorp,
de tekenares van Jip en Janneke. Het Dagblad van het Noorden van 7 februari toonde
,vroeg werk van haar getiteld "Zeeltfestlin".
Fiep Westendorp maakte de tekening tijdens
de Tweede Wereldoorlog. ·"Het was allemaal niet zo best in die tijd", volgens me-
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Zeeltfestijn, een tekening van Fiep Westendorp uit 1943

vrouw Hugenholtz in Roden. "Op een dag
kregen we zeelt te eten. We nodigden Fiep
uit om mee te eten. En als aandenken
maakte ze een tekening in ons gastenboek".

Steurkwekerij
Rene Remmerswaal studeerde visteelt en
visserij in Wageningen. Tegenwoordig is hij .
manager van Rokaviar Inc, een steurkwekerij in Zuid Florida (VS), opgericht in 1998. In
de Fish Farming International van februari
2004 vertelt hij: "Met de huidige opzet van
het bedrijf kunnen we per jaar ongeveer
twee ton kaviaar en 75 ton steur produceren.
In 2003 werd bij de eerste (vijfjarige) vissen
kaviaar (eieren) gevonden en de eerste kaviaaroogst wordt dan ook in 2004 verwacht.
Omdat in Florida maar in heel beperkte mate
bronwater gebruikt mag worden, maakt het
bedrijf gebru ik van recirculatie." Het bedrijf
is ontworpen door het Nederlandse bedrijf
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Ramtec, de vijvers werden gebouwd door
het Israelische bedrijf Haogenplast, de kassen op de vijvers door het Amerikaanse bedrijf B&K. Ook de Nederlandse bedrijven
Fleuren en Nooijen uit Someren (biofilter
materiaal) en Mu lt ivis uit Nietap (drumfilters en de pompen) droegen een steentje bij.
Volgens Remmerswaal zijn de belangrijkst e
uitdagingen voor het bedrijf nu het vroegtijdig vastst ellen van het geslacht van de vissen om zo snel mogelijke de 'nutteloze'
mannen te verwijderen (die leveren namelijk
geen kaviaa r op) . Verder moet men uit zien
te vinden op welk moment de kaviaar het
best gewonnen kan worden. De vissen leggen namelijk op een bepaald moment een
grote hoeveelheid kaviaar aan, maar wanneer ze de eieren niet afzetten worden die
eieren ook weer opgenomen. Voor het oogsten van de meeste en de beste eieren is het
dus zaak de vrouwtjes goed in de gaten te
houden.
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One tank
Ramon Kourie van IFF (Intensive Fish Farming) heeft in Libanon een het One Tank
recirculatiesysteem ontwikkeld. Ontwikkelden we in Nederland recirculatiesystemen
vanwege de ongunstige temperaturen in
ons land, in Libanon doet men het om water
te besparen en om de vis zo dicht mogelijk
bij de afzetmarkt te produceren. Zoals de
naam al zegt bestaat Kourie's systeem uit
€len tank. In het midden bevindt zich het
waterzuiveringssysteem en in de buitenring
de vissen. Omdat het water niet de hoogte in
gepompt hoeft te worden is het energiezuinig. Per jaar kan 300 kg tilapia per kubieke
meter geproduceerd worden, zo valt te lezen
in de Fish Farming International van februari 2004. En de voerconversie ligt zo rond de
1,3. Wat betreft de productie per kub en efficientie van het voerverbruik kan de tilapia in
de One Tank zich dus nog niet meten met de
Nederlandse meervalteelt.
Vismarkten groeien
In de beroemde markt Rungis te Parijs is
een nieuwe hal speciaal voor vis en visproducten geopend. De bouw van het 56.000
vierkante meter (bijna 6 hectare!) metende
'zeepaviljoen' duurde twee jaar en kostte 50
miljoen euro. De hele ruimte wordt koel gehouden op 10 graden ten behoeve van de
viskwaliteit (Visserij Nieuws. 16 januari).
Wieringen krijgt ook een verse vismarkt. De
start en primeur is op zaterdag 26 juni. Daarna is er tot en met 4 september elke zaterdag
markt in en om de visafslag. De Verse Vismarkt Wieringen moet de basis worden van
een leuk dagje uit. Zo zullen er demonstraties worden gehouden van palingroken, nettenboeten, een rondleiding over een kotter
en worden er misschien robbentochten georganiseerd (Visserij Nieuws 23 januari).
Doet er al een viskweker mee? Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Nils
Luijt, tel. 0227-593967.
De verkoop van vis rond de Kerstdagen in
het Verenigd Koninkrijk heeft aile records

. gebroken. Over heel 2003 steeg de verkoop
van vis met 2% in volume en met 5,6% in
waarde (Visserij Nieuws 23 januari).
Maar de echte markten voor vis liggen in
Azie. In het Visserij Nieuws van 9 januari
staat: "Japan was vele jaren de nummer 1
op de wereldranglijst als het op visconsumptie aankwam. Volgens een bericht in
het 8elgische Visaktua zijn de Japanners nu
voorbijgestreefd door Zuid-Korea. De Koreanen zouden in 2001 per hoofd van de bevolking gemiddeld 66,9 kilo vis hebben gegeten. Het laatst bekende cijfer van Japan
stamt uit 2000: per hoofd gemiddeld 66,8
kilo vis per jaar. Ter vergelijking: de Nederlander komt nog niet aan 15 kilo per jaar per
hoofd van de bevolking." Nog volop groeikansen voor de Nederlandse vismarkt dus.

(advertentie)
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600 m' opslagruimte, c.q. agrarische bedrijfsruimte
met perfect onderhouden woonruimte, gelegen op
01.44.03 ha. Er bestaat een mogelijkheid voor de
bouw van 900 m' nieuwbouw in de semi-agrarische
sector. Op het terrein is een eigen warmwaterbron
aanwezig. leer geschikte locatie voor viskwekerij/visslagerij. Eventueel in gedeeltes te koop.
KOOPSOM: € 262.000,-- K.K.
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Bekijk ons totale aanbod op: www.rabomakelaardijzuid.nl
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