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door Peter G.M . van der Heijden (lnternationaal Ag rarisch Centrum, Wageningen - UR)

In Brabant en Zeeland zijn forse subsidies toegekend waarmee in t ot aal 13
aquacultuurbedrijven zullen worden gesteund. Ais de doelen van aile projecten gerealiseerd gaan worden kan in de komende jaren een aanzienlijke uitbreiding van de visteeltsector en vernieuwing in de mosselsector worden verwacht.

Sinterklaas had voor aantal bedrijven dit
jaar een hele aardige verrassing. De Stichting Aquacultuur Zuidoost Nederland kreeg
€ 3,38 miljoen subsidie toegekend voor een
project dat de gehele tilapia productieketen
(van larvenkweek tot verwerking en distributie) bestrijkt. Het doel is dat het aantal
van 3 bedrijven dat nu deze vissoort kweekt,
over 5 jaar tot 10 is toegenomen. De verwachting is dat met deze subsidie een aantal veehouders visteelt als nieuwe hoofdtak of neventak kunnen oppakken . Het project werd door ondernemer en NeVeVi voorzitter Jan van Rijsingen ingediend. De 3
kwekers die nu al tilapia kweken zijn van
plan zich in de toekomst meer op een bepaalde fase van de kweek te gaan specialiseren oJanssen uitYsselsteyn gaat zich op
de veredeling en productie van tilapiabroed
concentreren, Donkers uit Boerdonk gaat
zich op de productie van pootvis toeleggen,
en Foolen uit Son en Breughel zal zich op
het laatste stuk van het groeitraject, de
kweek van slachtklare vis, blijven richten.
Samen produceren deze 3 bedrijven nu
ongeveer 300 ton/jaar, maar de hoop is dat
de toegekende subsidie een groei tot 4000
ton afkomstig van 10 bedrijven mogelijk zal
maken. De subsidie is deels afkomstig van

de Provincie Noord-Brabant, deels van het
Europees Stimuleringsfonds voor de vi sserij (FIOV) van de Europese Commissie en
toegekend via het Ministerie van LNV, en
deels van Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven. Dit samenwerkingsverband
bekostigt mede de vernieuwing bij het in
Den Bosch gevestigde visverwerkingsbedrijf Anova. De rest van het bed rag is afkomstig van het Europese Stimuleringsfonds voor de Visserij ( FIOV) van de Europese Commissie via het Ministerie van LNV,
en € 1,1 miljoen van de Provincie Noord
Brabant.

Vernieuwing in Zeeland
Niet aileen in de regio Brabant / Noord limburg, maar ook 6 bedrijven in de provincie
Zeeland werden tegen het eind van 2004
met een aardige financiele opsteker verblijd. Prins & Dingemans kan ruim 667.000
euro tegemoet zien om de opvang van
mosselzaad met drijfnetten verder te ontwikkelen. Over dit project is in AQUAcultuur
nr 4,2004, uitgebreid geschreven. Het is de
bedoeling dat met deze steun geleidelijk het
aantal netten voor het opvangen van
mossellarven tot 80 kan worden uitgebreid,
en een gebouw voor de winteropslag van
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het netmateriaal kan worden gebouwd. Ook
het bedrijf Vette en Verhaart kreeg een financieel steuntje van 84 000 euro om samen met enkele andere bedrijven netten
voor het invangen van mosselzaad in de
Waddenzee te kunnen plaatsen. De mosselkwekerij 'Neeltje Jans' kan 64 000 euro
steun verwachten om de oogstsystemen
van de hangcultuur van mossel verder te

verbeteren en om in de Oosterschelde een
beter in het landschap passend systeem
dan de nu gebruikelijke drijvende tonnen
uit te kunnen proberen.
Aan tarbotkwekerij "Seafarm" uit Kamperland is ruim € 200000 beloofd om een zuiniger en kostenbesparend raceway systeem
neer te kunnen zetten, en om uitbreiding
van de kwekerij van 20 naar 100 ton mogelijk te kunnen maken. Tarbotkwekerij "Zeeland Vis" uitYerseke kan ruim € 44 000 op
de bankrekening verwachten om het kweekprocede verder te optimaliseren en de
productie te kunnen vergroten.
AI eerder werd in dit blad over zagerkwekerij Topsy
Baits geschreven
(AQUAcultuur 2004, nr 3). Het ziet er naar
uit dat realisering van de plannen van de
eigenaar, de heer Meijering, wat dichterbij
is gekomen want Topsy Baits kan een ondersteuning van ruim € 420 000 verwachten voor verdere uitbreiding van het bedrijf.
Van het totale bedrag aan subsidies dat in
Zeeland is toegekend is ruim1, 1 miljoen
euro afkomstig van de FIOV fondsen van
de Europese Unie (in Nederland toegekend
via het Ministerie van LNV) en de rest, bijna
€ 4 ton, van de Provincie Zeeland.
Buiten Brabant en Zeeland viel ook bij de
tongkwekerij Solea in IJmuiden een presentje door de schoorsteen. Dit bedrijf kan
bijna 2 ton in euros van de Europese FIOV
fondsen plus ruim € 66 000 van de Provincie Noord Holland tegemoet zien om de
tongkwekerij verder uit te breiden en te
verbeteren.
Helaas werden subsidieverzoeken van zeven andere Zeeuwse bedrijven niet toegekend. Sneu. Hopelijk brengt de Sint volgend
jaar voor deze bedrijven wei wat mee.

Netten am mosselzaad in te vangen worden
uit de Waddenzee opgehaald. Fa to: Prins &
Dingemanse
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Bron: Visserij Nieuws, 10 en 17 december 2004,
en Directie Visserij (Ministerie van LNV).
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