Bedrijfsreportage

Nederlandse warmwatersiervis voor serieuze hobbyist

Bezoek aan Aqua Tropica,
kweekcentrum en groothandel
Dialoog over ´robuuste vissen´ en ´stuitervissen´ door Jos Scheerboom
Waar in Nederland werkt men 80 uur per week met plezier, waar heeft het woord ´vakantie´ geen betekenis, want: ´wij hebben hier altijd vakantie´, waar heeft een familiebedrijf
werkzaam in de aquacultuur zo veel succes, dat men verwacht dat de 4e generatie het
bedrijf voortzet? Wij spraken met vader en zoon Hammer, 2e en 3e generatie sierviskwekers op de warmwatersierviskwekerij, in Zevenaar.
Aan Wageningen University & Research
Centre (WUR) maakt de problematiek rond
warmwatersiervis de laatste jaren deel uit
van het onderzoeksprogramma. Vorig jaar
berichtte onderzoeker David Postma hier
over in AQUAcultuur (jaargang. 19, nr. 4).
Na Ruben Hurkens schreef ook student
Olivier Lugten (2005) een thesis bij Johan
Verreth en David Postma. Centraal in de
studie van Lugten stond de vraag: welke
kans heeft in Nederland het kweken van
tropische aquariumvissen?
In dit artikel worden enkele relevante passages uit het doctoraalverslag van Lugten
geciteerd.
Verzamelaars en
Serieuze hobbyisten
Citaat uit de scriptie ´Poldervissen´ van
Olivier Lugten: ´9,5% van de Nederlandse
gezinnen heeft thuis een aquarium. Vooral
in de stad staan aquaria, omdat de ruimte
in en buiten het huis het niet toelaat een
groot huisdier als hond, kat of nog groter
er op na te houden. Het grootste deel van
deze groep (9% van de Nederlandse gezinnen) heeft een zg. ´familieaquarium´. De
overige aquariumbezitters (0,5% van alle
Nederlandse gezinnen) rekent men tot
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de groep ´echte liefhebber’, serieuze hobbyisten. Zij nemen de moeite zich in het
natuurlijke milieu en de gewoonten van
de vissen te verdiepen en er extra geld aan
uit te geven´
Wij zaten in de tuin achter het woonhuis van
kwekerij Aqua Tropica, onder een parasol,
want het was die 24e juni, de meest tropische dag van 2005. Aan tafel zaten David
Postma, WUR-medewerker en siervisspecialist, Co Tersteeg, detaillist (eigenaar
van ´Minizoo´ te IJsselstein) en fulltime
dierverzorger bij Wellantcollege, Houten,
Marco Hammer, de bedrijfsleider van Aqua
Tropica, zijn vrouw en zoontje.
Marco Hammer was het met het citaat van
Lugten (2005) eens:
´Heel zwart/wit gezien, hebben we inderdaad te maken met twee soorten aquariumliefhebbers:
1. De ´verzamelaars´, ofwel de inrichters
van ´het familie-aquarium´
2. De ´specialisten´ of ´serieuze hobbyisten´.
De ´verzamelaars´ vormen de grootste
groep aquariumbezitters, het gaat om zo
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een 9% van de Nederlandse gezinnen. Het
aquarium wordt hier in de eerste plaats
gezien als levend schilderij, een deel van de
inrichting van het huis. Men kwam bijvoorbeeld tot de keuze van een aquarium, omdat
er in het moderne appartement geen plaats
is voor hond of kat. Een dergelijk aquarium
wordt bij voorkeur voorzien van een bonte
verzameling visjes en beplant met planten
uit steeds weer een ander werelddeel. Het
loopt helaas vaak slecht af met een dergelijk
aquarium, want:
1. Men had nauwelijks belangstelling voor
de vraag of de planten en vissen in
dit aquarium wel passen in het milieu
waarin zij zijn terecht gekomen. Planten
en vissen zijn vaak aangepast aan een
bepaald milieu en zij kunnen zich aan
een ander milieu slecht aanpassen.
2. De verzorging van een familieaquarium

was minimaal en wordt vaak niet gegeven, bijvoorbeeld als de familie voor
langere tijd op vakantie gaat.
Als niet kan worden voldaan aan de eisen
die planten en vissen stellen aan het milieu,
slaan vervuiling en sterfte toe en is het vaak
snel met de hobby gedaan. In Frankrijk
bijvoorbeeld staat om deze reden zo’n 50%
van de aquaria op zolder.
Wij ervaren het als een groot probleem
dat velen die de eerste stap hebben gezet
in het houden van een aquarium, op den
duur afhaken. De hobby krijgt hierdoor
een slechte naam. Vooral klanten die in
tuincentra kopen, haken af, wij schatten in
zo’n 80%. Dat heeft twee redenen:
1. De klant heeft zich onvoldoende verdiept
in het uitoefenen van de hobby

Rinus Hammer overziet op zijn stoel bij de deur van de kwekerij de rijen aquaria met paaiende
visjes
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Marco Hammer (l) toont Co Tersteeg (r) de kwekerij.
2. Het ontbreekt in de meeste tuincentra
aan goed opgeleid personeel, zodat
geen goede voorlichting kan worden
gegeven.
Marco Hammer: ´Er bestaat ook een tweede
groep van aquariumliefhebbers, weliswaar
de kleinste groep, maar wel de groep waar
de hobby het van moet hebben: de ´serieuze
hobbyisten´. Het zijn mensen die een vis
werkelijk als vis zien en moeite doen om
zich in het biotoop en de leefwijze van de
vis te verdiepen en er ook alles aan doen het
aquarium in te richten als biotoop´
Doelgroep: de serieuze hobbyisten
Marco Hammer: ´Wij richten ons primair
op de serieuze hobbyist. Onze doelgroep
bestaat uit de liefhebbers die een vis willen zien als vis en een biotoop wil inrichten
waar deze vis volledig tot zijn recht kan
komen. Wij stimuleren deze manier van
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aquaria houden door mensen die hier
komen kijken, enthousiast te maken voor
het houden van een biotoop. Wij willen dat
zij uitgroeien tot ´serieuze hobbyisten´ en
´specialisten´.
David Postma: ´Maar er zullen naast ´specialisten´ toch altijd consumenten blijven
bestaan die ´impulsinkopen´ doen en er zal
dus ook een groep handelaren en afnemers
van de algemene siervissoorten blijven
bestaan, onafhankelijk van de handel in
´specialistensoorten´.
Marco Hammer: ´Mijn mening is dat de toekomst uiteindelijk alleen voor de serieuze
hobbyist is weggelegd. In de toekomst zal
het tot iedereen zijn doorgedrongen dat de
impulsverkoop van aquariumartikelen alleen maar leidt tot slechte ervaringen. Men
zal beseffen: als men met de hobby begint,
moet deze ook goed worden opgepakt´
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Goede voorlichting
Marco Hammer: ´Wij ontvangen in onze
winkel zowel de beginnende aquariaan
die een familieaquarium wil inrichten, als
de groep specialisten, de man of vrouw
die van het aquarium een biotoop wil maken met een vis die echt vis kan zijn. Het
belangrijkste vind ik het geven van goede
voorlichting.
Het geven van voorlichting aan de inrichter
van het familieaquarium werpt op den duur
vruchten af, ook al kost het mij aanvankelijk
uren van mijn tijd, want hij komt namelijk
terug als hij werkelijk is geïnteresseerd.
Het geven van goede voorlichting is dus
essentieel voor het voortbestaan van de
hobby. Men moet kennis krijgen over het
karakter van een vis, over de bodem en over
de planten die hier bij passen. Vervolgens
ga ik samen met een klant een aquarium samenstellen. Zo worden mensen enthousiast
over het inrichten van een biotoop´
Stuitervissen
David Postma (WUR): ´De ´verzamelaars´
vormen de grootste groep van aquariumbezitters, een 9% van de Nederlandse huis-

Een mannelijke gup (Poecilia reticulata). Een
van de meest gewilde aquariumvissen en
een van de kandidaten van Aqua Tropica om
te worden gefokt op conditie en weerstand.
Volgens de OVB is de gup ´inheems´ in Nederland waar oppervlaktewater als koelwater
wordt gebruikt. In de wereld is de gup muskietenverdelger nr 1.
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houdens. Zij stellen wél door het relatieve
gebrek aan kennis en de weinige zorg die
zij aan het familieaquarium besteden, de
hoogste eisen aan de dieren. Voor deze
doelgroep is het van belang dat z.g. ´stuitervissen´ worden ontwikkeld, robuuste vissen
die bestand zijn tegen dieronvriendelijke
behandelingen, zoals afwijkende waterkwaliteit of een paar weken geen verzorging´
Marco Hammer: ´Wij kweken hier bewust
´robuuste´ vissen, vissen die geheel zijn
aangepast aan het natuurlijke milieu waarin
zij voorkomen, vissen met optimale weerstand en niet gedegenereerd door inteelt.
Zo kweken wij hier al ´robuuste´ guppen met
extra extra conditie en weerstand.
Door het kweken van ´robuuste´ vissen
dragen wij er toe bij te voorkomen dat de
hobby tot teleurstellingen leidt .
Maar heel duidelijk: ik versta onder een
robuuste vis een vis die geheel tot zijn
recht komt in het milieu waarin hij van
nature voorkomt. Dat is mijns inziens heel
wat anders dan een ´stuitervis´ die door
fokkerij is aangepast aan de onnatuurlijke
omstandigheden waarmee een vis door
onwetendheid van de eigenaar in aanraking
kan komen´.
David Postma: ´De consument moet toch
altijd een eerste stap zetten op weg naar
de serieuze hobby en deze eerste stap moet
zo min mogelijk worden gefrustreerd. Als
de verkoop in de ´petshops´ door te veel
teleurstellingen in elkaar zakt, is er toch ook
een probleem voor de serieuze hobby, want
er is dan geen aanleiding meer zich verder
in de hobby te verdiepen. Het opzetten van
een goede basis, door vissen aan te bieden
die bestand zijn tegen ´onnatuurlijke´ handelingen van de aquariumhouder, vissen
die wij ´stuitervissen´ noemen, moet de
opstap worden gegeven om uit te groeien
tot de serieuze hobbyist. En natuurlijk: het
geven van goede voorlichting vinden wij
van het grootste belang´.
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Soortnaam (volksnaam)
Poecilia reticulata - gup
Paracheirodon innesi - neon tetra
Cheirodon axelrodi - kardinaaltetra
Xiphophorus maculates - platy
Pterophyllum scalare - maanvis
Xiphophoris helleri - zwaarddrager
Brachydanio rerio - zebravis
Poecilia velifera - molly
Barbus tetrazona - sumatraan
Ancitrus spp. - harnasmeerval
Hemigrammus blekeri - roodkopzalm
Rasbora heteromorpha - kegelvlekbarbeel
Betta splendens - betta
Trichogaster spp. - o.a. blauwe spat

Vruchtbaarheid
(eieren/jongen/
vr. vis/maand)
60
200
200
30
600
30
200
30
200
200
200
200
500
500

Leeftijd bij
verkoop (mnd)
3
2
2
4
3
4
2
4
3
3
2
2
4
4

Tabel 1. De 14 meest verkochte vissoorten voor het familieaquarium (uit: ´Poldervissen´ van
Oliver Lugten). In de tweede kolom staat het aantal vruchtbare eieren of jongen vermeld dat
één vrouwelijk visje kan produceren. In de derde kolom de leeftijd van het jong waarop het kan
worden verkocht.

Bij de entrée van Aqua Tropica loopt men langs de koudwatersiervis-afdeling. Hier lag de
belangstelling van Wellant-studenten Boy Miltenburg en Eric Hogendoorn (van de opleiding
Aanleg van Tuinen).
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De 14 meest verkochte soorten
In tabel 1 staat de groep 14 meest verkochte tropische zoetwater siervissoorten
vermeld, zoals gevonden door Hurkens
(2003). Dat deze soorten veel worden
verkocht, wil echter niet zeggen dat zij nu
ook de meest geschikte vissen zijn voor het
huiskameraquarium. Zo is de molly vaak
lastig te houden in zoetwater aangezien zij
doorgaans in brak water worden geteeld.
Er bestaan minder populaire maar sterkere
siervissoorten.
´U verkoopt aan zowel de groothandel als
aan de particulier?´
Marco Hammer: ´Detaillisten, die hier kwamen om onze ´speciale´ vissen af te nemen,
hadden en hebben ook behoefte soorten
voor het familieaquarium af te nemen. Als
ik de detaillist niet de algemene soorten
zou kunnen leveren, verlies ik afnemers.

Daarom ben ik er toe overgegaan ook tropische vissen te importeren. Dit blijkt op
dit moment gewoon nodig te zijn om het
bedrijf voldoende economische basis te
geven. Het maakt het ons mogelijk om voor
de specialist bijzondere vissen te kweken
van goede kwaliteit´
Wij liepen tussen de stellages met aquaria
door.
´Hier tussen de stellages door geef ik vaak
voorlichting´
´Komt het voor dat mensen niet de moeite
willen nemen zich te verdiepen, dat zij
alleen maar visjes willen kopen voor de
decoratie?´
´Het komt voor. Aan dergelijke mensen
verkoop ik ook ´nee´. Als een klant niet 2
weken wilt wachten tot zich een biologisch

In de winkel van Aqua Tropica. Co Tersteeg (Minizoo) (m) leidt Wellant-studenten rond.
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In Indonesië is de arawana (Osteoglossum bicirrhosum) uit Zuid-Amerika een geliefde siervis.
De soort heeft een extreem lage vruchtbaarheid (Foto: Sten Oomen)
evenwicht in het aquarium heeft ingesteld,
maar meteen na behandeling met ´Aquasafe´ visjes in de bak wil zien zwemmen, zeg
ik: ´Ik verkoop u geen vis´. Ik moet namelijk,
wettelijk bepaald, de garantie geven dat
de gekochte vis gedurende 3 maanden
gezond blijft.
De specialisten onder de aquariumhouders
hebben hier de keus uit honderden soorten.
Een 150-200 soorten kweken wij hier zelf,
in de toekomst hopen wij hier een 200-300
soorten van de 2000 soorten die wereldwijd
als aquariumvissen worden gehouden, te
kunnen kweken´.
Bijzondere vissoorten
´Welke vissoorten heeft de meeste belangstelling van de serieuze hobbyist?´
´Naar ´ouderwetse´ aquariumvissen, die vijf-
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tig jaar geleden veel werden gehouden, zoals de soorten van het geslacht Aequidens.
Of vissoorten met een bijzondere manier
van voortplanten zoals het Zuid-Amerikaanse tandkarpertje Cynolebias, dat leeft
in de pampa´s van Argentinië. Hier drogen
de moerassen een per jaar volledig op. Het
visje heeft daarom slechts 9 maanden te
leven. In die 9 maanden groeit ‘t als kool, begint op een leeftijd van enkele maanden al
volop voortplantingsgedrag te vertonen en
legt elke dag eieren in de veengrond waarbij
het mannetje de mooiste kleuren vertoont
en het vrouwtje, net zoals veel vrouwelijke
tandkarpertjes, licht bruin van kleur is. De
turf met eieren moet na het overlijden van
de ouderdieren gedurende enkele maanden
´vochtig´ in de koelkast worden bewaard.
De eieren komen uit als de turf met zacht
water in aanraking komt´.

5/2005

J.J. Hoedeman, voorlichter pur sang
Begin jaren vijftig van de twintigste eeuw
kende elk dorp of stadswijk een aquariumvereniging. Men kwam bij elkaar in het café
om naar de voordracht van een ´deskundige´
te luisteren. Men kwam ook bij elkaar thuis
om elkaars aquarium te bewonderen en
visjes uit te wisselen. Zo kende het dorp
Laren (NH) (zacht leidingwater) de aquariumvereniging ´Neon Tetra´. De leden kwamen
regelmatig bijeen in dorpscafé ´Het Bonte
Paard´ aan de Brink.
In de zomer van 1957 gebeurde het dat J.J.
Hoedeman, toen al een beroemdheid op het
gebied van de aquaristiek, zou komen spreken over de orde der tandkarpers (enkele
vertegenwoordigers zijn bij dit artikel afgebeeld). Men verwachtte dat hij hiervoor via
het openbaar vervoer (bus) uit Amsterdam
zou komen. Het was acht uur. De lezing zou
beginnen, maar J.J. Hoedeman was nog
niet komen opdagen. Men begon zich in het
volgepropte en rokerige zaaltje af te vragen
of J.J. Hoedeman wel überhaupt was uitgenodigd. En toen begon het tot het Bestuur
door te dringen dat niemand dit had gedaan,
dat dus J.J. Hoedeman niet zou komen.
Toen niemand hem meer verwachtte, verscheen J.J. Hoedeman in de deuropening.
´Ik waardeer het dat ik vanavond hier een
voordracht mag houden, maar stel het op
prijs als u mij voortaan wél zou willen uitnodigen´.
In het rokerige zaaltje werden vervolgens
dia´s vertoond en werd een bijzonder verhaal
gehouden over de uiteenlopende manieren
waarop de familie der tandkarpertjes zich
kunnen voortplanten. Ondergetekende was
die avond getuige van dit alles. Natuurlijk
vroeg ik mij af hoe J.J. Hoedeman er achter
was gekomen dat hij in dat zaaltje in Laren
(NH) werd verwacht. Hij kwam dit te weten

5/2005

omdat hij regelmatig de verenigingsbladen
doornam. Zo werd hij laat, maar niet te
laat, geïnformeerd over de lezing. Zonder
officiële uitnodiging nam de beroemdheid
toen de bus om naar een dorp, 28 km van
Amsterdam, af te reizen en een lezing te
houden.
Inderdaad was de hobby in de jaren rond de
tweede wereldoorlog een sociaal bindmiddel. Het was aanleiding om bij elkaar op
bezoek te gaan. Men bewonderde elkaars
vissen en men kocht en verkocht nakweek.
De aquarium-hobby stimuleerde ook wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar
visziekten. Met name de mogelijkheid dat
er zoönosen zouden bestaan die niet alleen
voor de vis maar ook voor de mens schadelijke gevolgen hebben, was een stimulans
voor nader onderzoek. Van Duijn (1) schreef
dat deze maatschappelijke importantie een
belangrijke impuls was onderzoek op te zetten naar visziekten.
Over de jaren vijftig schreef J.J. Hoedeman
in ´Elseviers Gids voor aquariumliefhebbers´
(1978): ´Nu ik meer dan 40 jaar de algemene
situatie van de aquariumliefhebberij in ons
land en in de omringende landen overzie,
vallen verschillende dingen op.In de eerste
plaats is het aantal aquariumhouders sterk
toegenomen, al vraag ik me wel vaak af waar
de intense, diepbelevende liefhebber van
´toen´ is gebleven. Voor een belangrijk deel
zal de welvaart verantwoordelijk zijn voor
de in het algemeen meer oppervlakkeige
benadering van de liefhebberij. Vroeger
was het aanschaffen van een bijzonder visje,
goede aquariumhulpapparatuur, literatuur,
enz. enz., een grote belevenis. Het leek toen
wel of er een hechtere band was tussen de
liefhebbers onderling, tussen de liefhebbers
en hun hobby zelf, en met hun vissen, dan
thans vaak het geval is´.
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Geschiedenis Aqua Tropica
´Wanneer is de familie begonnen hier vissen
te kweken?´
Marco Hammer: ´Rond 1950 begon mijn
grootvader, de vader van Rinus, in een oud
schuurtje met een petroleumkachel siervis
te kweken. Overal in Nederland kweekte
men toen in schuurtjes met petroleumkachel siervis na. Het was de tijd dat televisie
nog niet algemeen was en siervis nog nauwelijks werd geïmporteerd. De aquariumhobby speelde toen in het sociale leven ook
een belangrijke rol (zie kaderstukje).
Mijn vader Rinus nam de kwekerij over en
verhuisde naar dit pand, met kassen, in
Zevenaar. In onze kassen is Rinus nu nog
steeds bezig met kweken (zie foto´s’). Voor
ons is het de beste manier om oud te worden en tegelijk gelukkig te zijn. Zelf ben ik
dus de derde generatie Hammer die met het
kweken van siervis een boterham verdient
en de vierde generatie is al geboren´.

siervis te kweken?´
´Elke vis die wij hier kweken, krijgt een speciaal prijskaartje, waarbij rekening wordt
gehouden met de kostprijs. Of wij besluiten
die soort hier te kweken hangt af van de
verwachte voordelen die dit biedt boven
import uit het buitenland, waarbij onze vis
voorlopig duurder mag zijn, omdat deze
kwalitatief beter is´.
Co: ´Maar momenteel is het wel goed
waardeloos in deze bussiness, hoor! Een
paar ´grote jongens´, importeurs, hebben
de branche overvoerd met goedkope visjes
van overzee. De een biedt tegen de ander
op in nog goedkopere vis. Natuurlijk is deze
goedkopere vis slechter van kwaliteit. Het is
nu zelfs zo dat onze marges zo gering zijn
dat wij nauwelijks meer in staat zijn om
personeel te betalen. Die slechte handelaren zorgen er wél voor dat de handel naar
de kloten wordt geholpen, de goeden niet
te na gesproken’.

Vragen van de man uit de praktijk
Co Tersteeg, eigenaar van dierenspeciaalzaak ´Minizoo´:
´Is het gelet op de kostprijs wel de moeite
waard hier in Nederland robuuste tropische

Marco Hammer:´Ja, het is ook niet voor
niets dat de meeste Nederlandse kwekers
van aquariumvisjes er mee zijn opgehouden. Men kon de visjes goedkoper uit het
buitenland halen, met alle nadelen als

Een paartje broedende Thorichthys aureus in de winkel van Aqua Tropica.
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Een schooltje nagekweekte Melanotaenia
splendida
ziekte-insleep, de gevaren van antibioticagebruik, verslechtering van kwaliteit van
de vis, en teleurstelling bij de klant. Dat is
ook de situatie van vandaag. De grote tuincentra maken het de dierenspeciaalzaken
en aquariumwinkels door de politiek van
grootschalige import van goedkope siervis
moeilijk om te overleven. We zien dan ook
veel gebeuren dat kinderen het bedrijf NIET
van de ouders overnemen´.
Co: ´Ik maak vaak mee dat een klant een
visje goedkoop in een tuincentrum koopt en
vervolgens bij mij komt voor een speciaal
visje. Dat visje bij mij gekocht wordt natuurlijk ziek door kruisinfecties. Die klant komt
dan bij mij verhaal halen omdat hij recht zou
hebben op de 3-maanden garantie!´

ten met zich meebrengen en residuen van
antibiotica. Een ziekte als vissentuberculose
is een zoönose waarvan mensen behoorlijke huidontstekingen kunnen krijgen. Ook
kunnen vissen uit derde landen bacteriën
met resistentie tegen antibiotica onder de
leden hebben en residuen van antibiotica.
Dit zijn ernstige problemen, die gevolgen
kunnen hebben voor de volksgezondheid.
Nu mag men verwachten dat beleidsmakers
in Den Haag hier snel verandering in zouden
willen brengen, maar ik krijg de indruk dat
zij dit eigenlijk niet graag op de agenda
willen hebben, bijvoorbeeld, omdat zij niet
weten waar al die ambtenaren vandaan te
halen om dit te controleren.
Wat betreft de lange termijn: er komt zeker
Nederlandse en Europese wetgeving die
import van siervis aan banden legt (meer
hierover in de kaderstukjes van Olivier
Lugten).
En wat we onder ogen moeten zien: de
MBO-opleidingen leiden jongeren op voor
het tuincentrum met onvoldoende kennis
en kritisch vermogen. Zij kunnen de klant
op de aquariumafdeling van een tuincentrum onvoldoende informeren. Hoe zou dat
komen, Jos?´
´Het management op veel MBO´s is niet op
de hoogte van de werkelijke problematiek
op tuincentra. Organisatorisch wordt de op-

Marco Hammer: ´Nogmaals: het grootste
probleem in deze branche is nog steeds dat
er veel kapot gaat´.
David Postma: ´Het betekent niet alleen
onnodig dierenleed. Het betekent ook
kapitaalvernietiging en teleurstelling. De
hobby wordt niet gestimuleerd, maar gefrustreerd.
Voor ons is echter een belangrijke overweging dat importen uit derde landen visziek-
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Speciaal visvoer voor de kweek
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Uit de scriptie ´Poldervissen´
van Olivier Lugten
´Het houden van siervissen als huisdier wordt wereldwijd en in Nederland steeds
populairder. Herkomstgebieden van de siervis in de handel in het westen liggen
voornamelijk in Azië en Centraal- en Zuid-Amerika. Nederland behoort tot één van
de belangrijkste siervis importerende landen in Europa en heeft een distribuerende
rol binnen Europa; 80 % van de geïmporteerde siervis wordt weer geëxporteerd
naar hoofdzakelijk andere Europese landen.
Singapore en Florida zijn wereldwijd de belangrijkste exporteurs van geteelde
siervis. Belangrijkste herkomstgebieden van wildgevangen siervis bevinden zich
in afgelegen gebieden in Latijns Amerika, in Indonesië en de Filipijnen.
Siervis wordt voornamelijk geïmporteerd door groothandels. Zij verkopen de siervis
aan de detailhandel. Die bestaat in Nederland uit 900 tuincentra, enkele vijvercentra,
1800 dierenwinkels en 150 aquarium-speciaalzaken. Siervis hobbyisten kunnen
verdeeld worden in serieuze hobbyisten en onervaren of doorsnee liefhebbers.
Uit analyse van de marktsituatie voor siervis in Nederland is een marktstrategie
gevormd voor tropische zoetwater siervisteelt in Nederland. Deze strategie is levering van een geschikt siervis assortiment voor het doorsnee siervishobbyisten
segment aan dierenwinkels.
De kostprijs van de in Nederland meest verkochte tropische zoetwater siervis soorten
blijkt bij teelt in Nederland ongeveer 2 keer hoger te liggen dan de marktprijs in
de Nederlandse groothandel. Arbeid is met ongeveer 50 % van de totale productie
kosten veruit de belangrijkste kostenpost.
Door organisatie en schaalvergroting van de siervisteelt sector zoals in Singapore
of Florida kan de kostprijs omlaag worden gebracht. Hiervoor zijn echter grote
investeringen nodig. De enige manier om klein te beginnen en langzaam in de
markt te groeien met siervisteelt en toch toegang tot de markt te krijgen is door
siervis te telen in combinatie met een bestaande siervisimporteur/groothandel
of grote detailhandel. Geleidelijk uitbreiden van het teelt assortiment is op deze
manier mogelijk.
In Europese en nationale wetgeving zijn enkele trends zichtbaar:
· Beperking van het risico van insleep van visziekten als gevolg van importeren
van siervis.
· Waarborgen van dierenwelzijn in het handelstraject van wildgevangen of geteelde siervis.
· Bescherming van de consument van producten gekocht in Nederland en in de
EU.”
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leiding ´Tuincentrum´ vaak ondergebracht
bij de opleiding ´Bloemschikken en Binden´,
omdat dit op een tuincentrum een in het
oog vallende afdeling is. Het onderdeel ´Vis´
krijgt daardoor onvoldoende aandacht.Toch
gebeurt het wel dat een leerling met een
goede vooropleiding op de afdeling ´Vis´
van een Tuincentrum komt te werken. De
kans is dan groot dat hij problemen krijgt
met zijn baas. Als hij hem suggesties doet
die niet direct leiden tot een verhoging van
de winstmarge, wordt de ex-leerling kaltgestellt. Op een tuincentrum is het in de eerste
plaats regel een maximale winstmarge te
realiseren, op korte termijn´.
Marco Hammer: ´Wij kiezen voor de lange
termijn, al moeten wij er wel op letten dat
wij op korte termijn economisch kunnen
overleven.
De strategie op lange termijn is: de hobby
mogelijk te maken voor de serieuze hobbyist, voor hem of haar die een vis als vis

Platy´s (Xiphophorus maculates) zijn er in allerlei kleuren. De platy is een levendbarende
tandkarper uit Zuid- en Midden-Amerika (foto:
Arend van den Nieuwenhuizen. Fotograaf Van
den Nieuwenhuizen was kind aan huis bij Aqua
Tropica voor het maken van zijn beroemde
foto´s. Voor het maken van één foto trok Van
den Nieuwenhuizen een half uur voor uit, zo
vertelde Marco Hammer)
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wil zien en bereid is een biotoop te creëren
waarin die vis past. Voor hen leveren wij
robuuste vissen, dieren die geheel passen
in dit biotoop. Ik geloof dus niet dat het
familieaquarium met ´stuitervissen´ veel
toekomst heeft.
Voor de serieuze hobbyist hopen wij hier
de bijzondere vissoorten met hun varianten
te kunnen verkopen mét stamboom en met
certificaat.
Ik ga er dus van uit dat de hobby uiteindelijk alleen maar door ´specialisten´ worden
beoefend. Ik merk overigens nu dat al dat
er klanten zijn die in de gaten hebben dat
nodig is zich meer te verdiepen in wat er
komt kijken bij het aanschaffen van een
aquarium; de consument wordt zich meer
bewust. Door zowel de beginnende als
de serieuze hobbyist goede voorlichting
te geven, kunnen wij weer bij de basis
beginnen.’
David Postma: ´Ik ga er van uit dat impulsaankopen blijven voortduren. Bijvoorbeeld
als consumenten in een tuincentrum vissen
tegenkomen, terwijl ze voor tuinplanten
binnenkwamen. De kinderen zeurden
bijvoorbeeld om een aquarium. Om deze
reden is het aanschaffen van een aquarium
ook ´conjunctuur gevoelig´. Het verklaart
waarom (speciaal)zaken ondanks beperkt
en/of slecht advies al vele jaren blijven bestaan en vissen kunnen blijven verkopen.
Dit wijst er op dat een bepaalde categorie
consument moeilijk tot andere gedachten
is te bewegen, dat verandering een zaak
is van lange adem en dat deze vanuit de
handel tot stand moet worden gebracht.
Waarom overigens heeft de sector zelf nog
geen kwaliteitskeur ontwikkeld?´
Marco Hammer: ´Binnen de sector is het
om de genoemde redenen water en vuur
met elkaar. Natuurlijk zou het een goede
zaak zijn als in de toekomst de handelaren
die het goed doen een keurmerk krijgen en
dat een klant bij binnenkomst in zijn aquari-
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Aphyosemion australe. Een eileggende tandkarper uit Afrika.
umwinkel wordt verwelkomd met de tekst:
´Welkom in de echte dierenspeciaalzaak’.
Hoe Aqua Tropica kweekt
´Is het mogelijk elke vissoort te kweken
waar vraag naar is?´
Marco Hammer: ´Wij zijn in staat bijna
elke vissoort na te kweken. Het is een
kwestie van nagaan onder welke ideale
omstandigheden de ouderdieren moeten
worden gehouden, dus goed kijken naar de
omstandigheden waaronder de soort in de
natuur voorkomt. De belangrijkste omstandigheden die voor een ouderpaar moeten
worden ingesteld zijn watertemperatuur en
de hardheid van het water´.
´Wat voor waterkwaliteit staat jullie ter
beschikking?´
´Wij hebben hier de keuze uit hard grondwater en zacht leidingwater. Het leidingwater
heeft een KH van 1-2 en een pH van 6,5 tot
7. Door leiding- en grondwater te mengen
kunnen wij de waterkwaliteit instellen die
nodig is voor het succesvol nakweken.
Die milieueisen zijn vaak in de literatuur te
vinden. Bovendien bestaat er in Nederland
een netwerk van een 15-20 hobby-kwekers
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die onderling gegevens uitwisselen. Ook
bestaat tegenwoordig de site: www.fishindex.com.
Niet alleen zijn waterkwaliteitseisen van het
grootste belang om succesvol aquariumvisjes te kweken, ook als men siervis met
succes wil houden, moet men in de eerste
plaats met de waterkwaliteit rekening houden. Anders raken de dieren gestresst en
worden ze ziek. Kennis van waterkwaliteit
is dus van het grootste belang voor het
uitoefenen van de serieuze hobby. En als
de juiste natuurlijke omstandigheden zijn
ingesteld, zo is onze ervaring, paaien de
ouderdieren spontaan af. Wij hoeven hier
dus niet met hormonen te behandelen´.
´Is ook een soort als Botia na te kweken?´
´Botia wordt in Indonesië succesvol nagekweekt.Of wij de soort nu importeren
is afhankelijk van het prijskaartje dat er in
Indonesië aan hangt´.
´En een soort als de kardinaaltetra?´
´De kardinaaltetra vermeerdert zich rond
Mañaos in de regentijd. Zacht water en een
regenbui zijn technisch te realiseren. Of het
nu echt nodig is de kardinaaltetra in Neder-
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Gelet op duurzaamheid
Uit ´Poldervissen´ van Olivier Lugten:

´Bij de overheden bestaat er steeds meer behoefte aan doorzichtigheid in
de handel in siervis, met als belangrijkste reden het risico op de insleep van
visziekten te beperken. In EU wetgeving is een wetsverandering doorgevoerd
die o.a. siervisbedrijven verplicht import- en exportgegevens nauwkeurig bij
te houden (97/67/EEG). Doel van deze wet is dan ook het voorkomen van de
import van visziekten binnen de EU lidstaten. Deze richtlijn is inmiddels op 6
december 2004 in de Nederlandse veterinaire wetgeving geïmplementeerd
in regeling nr. TRCJZ/2004/6035 (Ministerie van LNV, 2005). In dit kader is
er ook een EU wetsvoorstel dat o.a. inhoudt dat landen buiten de EU die
levende vis, inclusief eieren en gameten, willen exporteren naar EU lidstaten
gecertificeerd moeten zijn. Certificering moet op basis van ziektevrijheid van
de herkomstlanden plaatsvinden (Hurkens, 2003).
Er kan worden verwacht dat veterinaire wetgeving vanuit de EU zich steeds
meer zal richten op het beperken van dierziekte-insleep van buiten de EU
en ziekteverspreiding buiten de EU.
Ziekte-insleep door siervis importen is een actueel onderwerp binnen
Nederland en de EU. De wereldwijde herkomstgebieden van siervis en de
huidige ondoorzichtigheid van de handel betekenen dat er bij overheden
een beperkt inzicht bestaat met betrekking tot de risico´s van ziekte-insleep
door siervis importen.
Voor de toekomst is te verwachten dat (wanneer deze risico´s beter ingeschat kunnen worden, gesteund door een groeiende kennis op dit gebied
door wetenschappelijk onderzoek) meer risicobeperkende maatregelen in
wetgeving opgenomen zullen worden.
Voor de vraag naar in Europa geteelde siervis zal strengere regelgeving voor
siervis importen een positief effect hebben. Wellicht blijkt dit een belangrijke
factor te zijn in de ontwikkeling van een professionele siervisteelt sector in
de EU. Het is echter niet te verwachten dat importen van tropische siervis
met regelgeving ter voorkoming van ziekte-inslepen te maken zullen krijgen,
zeker niet op korte termijn´
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land te kweken, is een andere vraag, omdat
voor de kardinaaltetra in de Amazone een
duurzame vangstmethode is ontwikkeld´.
´Hoe voorkomt Aqua Tropica het uitbreken
van visziekten en hoe worden ziekten
bestreden?´
´Allereerst door het samenstellen van de
juiste waterkwaliteit. Dan is de eerste slag
met de ziekteverwekkers gewonnen. Dan
is van belang dat het water in onze aquaria
wordt gezuiverd met een plantenfilter en
nabehandeld met UV-licht. En als er desondanks een ziekte uitbreekt, gebruiken
wij FMC of zout, geen andere middelen.
Deze manier van werken is ook onze grote
kracht vergeleken met kwekers in derde
landen waar een medewerker vaak voor 1
euro per uur werkt en vaak geen besef heeft
van hygiëne. Wij zijn in staat te concurreren
met aanbieders uit derde landen om de
volgende redenen:
1. De waterkwaliteit wordt ingesteld in
overeenstemming met de eisen van de
vis
2. Wij zorgen voor adequate voeding
3. Wij hebben de visziekten goed onder
controle
4. Wij kunnen vissen aanbieden die niet
de stress ten gevolge van het transport
uit een ver land hebben meegemaakt

Nothobranchus spp. uit Afrika, een eileggende
tandkarper.
en ook niet in quarantaine hoeven te
blijven.
Op deze manier´ zo zei Marco Hammer met
enige trots, ´zijn wij in staat verscheidenheid
én kwaliteit te bieden´.
´Bestaat op termijn niet het gevaar van
inteelt?´
´Om op den duur vis mét stamboom én
certificaat te kunnen leveren, wordt nu een
database opgezet. Voor het opzetten van
een stamboom gaan wij allereerst na waar
precies de ouderdieren vandaan komen.
Wij kweken tot de F2. Dan wordt nieuw
bloed uit het land van herkomst ingevoerd
en wordt ingekruist. Dit is dé manier om ´robuuste´ vissen te kweken. De serieuze hobbyist stelt het op prijs dat niet door te veel
generaties inteelt een te kleine vis ontstaat.
Onze antennebaarsjes (Papillochromis ramirezi) zijn van dezelfde omvang als veertig
jaar geleden werd geïmporteerd.
David Postma: ´Wat is de grootste kostenpost bij het kweken?´
Marco Hammer: ´Energie is de grootste
kostenpost´.

Brachydanio rerio, de zebravis. Zeebravisjes
worden in toenemende mate ingezet als proefdier, bijvoorbeeld in het Hubrechtlaboratorium
te Utrecht, vanwege de weinig gecompliceerde DNA-structuur (met ca. 30.000 genen).
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´En arbeid?´
´Ik heb het grote voordeel dat mijn vader
(Rinus), al lang gepensioneerd, van zijn
oude dag geniet door hier dag en nacht in
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Cynolebias nigripinnis. Een eierleggende
tandkarper uit Zuid-Amerika. Het visje leeft
slecht 9 maanden. Het is al na 2 maanden
volwassen en mits toereikend gevoed zijn een
mannelijk (foto) en een vrouwelijk dier de hele
dag bezig met baltsgedrag en eieren afzetten
en bevruchten, tot de tijd om is (foto: Arend
van den Nieuwenhuizen)
de kweekruimten te zijn. De post arbeid is
belangrijk, maar energie zal in de toekomst
een steeds grotere kostenpost worden.
Olie en gas worden in de toekomst steeds
schaarser´.
´U verkoopt buiten ook koi-karpers. Worden
deze hier ook gekweekt?´
´Koi-karpers worden geïmporteerd. Wij
kweken ze niet, omdat de markt voor koikarpers momenteel verzadigd is en omdat
de kosten in Nederland hoog zijn. Om
goede koikarpers te kweken moeten de
vissen regelmatig worden geselecteerd en
arbeid is duur. In Nederland heeft men ook
een probleem met de dierenbescherming,
als men vissen ter wille van vorm en kleur
wil euthaniseren´.
Parallelle belangen
Uit het interview en uit de citaten uit het
doctoraalverslag van Olivier Lugten, hierbij in de kaderstukjes geplaatst, moge het
duidelijk zijn dat er tussen Aqua Tropica
en het LEI verschillen bestaan in inzichten
over de zin van een ´robuuste´ en een ´stuitervis´. Een ´stuitervis´ komt niet voor in
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het oorspronkelijke biotoop van de vis en
beschouwt Aqua Tropica daarom als ongewenst. Het LEI gaat van het gegeven uit dat
het hebben van een familieaquarium een
even natuurlijk verschijnsel betreft als de
oorspronkelijke biotopen, dat het daarom
niet strijdig is met ´de natuur´ om voor de
doelgroep ´stuitervissen´ te ontwikkelen.
Een robuust familieaquarium kan bovendien een goede opstap zijn naar het houden
van vissen in het natuurlijke biotoop. Beide
visies hebben echter met elkaar gemeen dat
een duurzame manier van het beoefenen
van de hobby wordt beoogd.
Duurzaamheid
Lugten (2005) besteedt in zijn verslag expliciet aandacht aan Duurzaamheid, met name
aan de ´P´ van People, de belangrijkste van
de drie peilers onder Duurzaamheid. Hij
merkte op:
´Bij het ontwikkelen van een Nederlandse
siervisteelt industrie zijn naast de economische aspecten ook andere aspecten van
belang. Bedrijven dienen zich te realiseren
dat ondernemen niet alleen een kwestie is
van geld. Ondernemingen hebben ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In
Nederland, Europa en de Verenigde Staten
ontwikkelt het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen – MVO– zich van een
vaag ´goed gevoel´-begrip tot een beproefd
bedrijfsconcept. Een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren
mens en milieu wordt meegenomen in de
ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de ondernemingsresultaten.
Aan maatschappelijke verantwoord ondernemen ligt geen wetgeving ten grondslag.
Er zijn wel internationale normen, zoals de
richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO), die bedrijven helpen die zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend, willen richten op
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Steeds meer overheden proberen onderne-
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mingen rekening te laten houden met hun
maatschappelijke verantwoordelijkheden.
De OESO Richtlijnen worden bijvoorbeeld
onderschreven door regeringen uit de
OESO-lidstaten en een toenemend aantal
andere landen. Het nationaal Contactpunt
Multinationale Ondernemingen bevordert
de toepassing van de OESO Richtlijnen in
Nederland´.
Verder merkte Lugten (2005) het volgende
op: ´Voor veruit de meeste zoetwater siervissen geldt, net als voor zoutwater siervissen,
dat de afzetgebieden voornamelijk Europa
en de VS zijn, voor sommige soorten ligt
in Azië een grote afzetmarkt, zoals bijvoorbeeld voor arowana´s (foto 6).
De herkomstgebieden van de siervis, geteeld of uit het wild gevangen, liggen alle
buiten het westen. Wanneer een Europese
siervisteelt sector zich zal ontwikkelen voor
afzet op de Europese markt, zal een afname
van siervis import naar Europa zich voordoen. In de huidige herkomstgebieden
voor siervis voor de Europese markt zal
dit merkbaar zijn aangezien Europa voor
zoetwater siervis de grootste afzetmarkt is.
Een afname van siervisvangst of productie
zal in de verschillende herkomstgebieden
verschillende sociaal-economische gevolgen hebben.
De siervisteelt in Singapore vormt daar de
grootste bedrijfstak. Singapore is echter een
ontwikkeld en welvarend land, waardoor bij
een afname van de siervisproductie alterna-

Badis badis, een baarsje uit India. Rustig, veelkleurig en met interessante broedzorg. Eén
van de oudste warmwatersiervissen. (foto:
Arend van den Nieuwenhuizen).
tieve vormen van bestaan voorhanden zijn.
De sociaal economische gevolgen van een
afname van siervisvangst in Latijns Amerika
zal al snel sociaal economische een veel
groter effect hebben. De vissen worden
hier gevangen en vervoerd naar exporteurs
door lokale vissers en handelaren in niet
of nauwelijks ontwikkelde gebieden. Een
stadje als Barcelos in het Amazonegebied is
economisch vrijwel geheel afhankelijk van
de siervisvangst. Alternatieve vormen van
bestaan zijn nauwelijks voorhanden.
De kardinaal tetra (Paracheirodon axelrodi),
bijvoorbeeld, is veruit de belangrijkste
siervis uit Latijns Amerika en wordt jaarlijks
met miljoenen geëxporteerd, terwijl overbevissing van deze soort (succesvol) actief
wordt voorkomen door verschillende maatregelen. Het is hierdoor zeer twijfelachtig of
Europese teelt van deze soort bijvoorbeeld

Uit ´Poldervissen´
van Olivier Lugten, pag. 92

´Detaillisten zullen door toenemende consumentenbescherming in wet- en
regelgeving steeds meer behoefte krijgen aan leveranciers van gezonde en
sterke siervis. Dit kan Nederlandse siervisteelt in de hand werken aangezien
van in Nederland geteelde siervis binnen de sector gemeld wordt dat zij weinig
ziekteproblematiek kent en meestal van goede kwaliteit is´.
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nen afzienbare tijd in Nederland worden
geproduceerd, uitgezonderd soorten als
de kardinaal tetra. De kardinaaltetra kan
voorlopig het beste vanuit het Amazonebekken worden geïmporteerd. Hier wordt
het visje duurzaam beheerd en zorgt voor
broodnodige werkgelegenheid.

Antennebaarsje, Microgeophagus ramirezi.
De soort was door 40 jaar nakweek en inteelt
tot de helft van de oorsponkelijke grootte gereduceerd. AquaTropica kweekt de soort weer
in de oorspronkelijke grootte (foto: Arend van
den Nieuwenhuzien).

Met dank aan Olvier Lugten, CoTersteeg en
Marco Hammer voor het kritisch lezen van
het manuscript.
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Tekening van de paradijsvis, door R, van Assen.
Als er één aquariumvis robuust kan worden
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43

