bedrijfsreportage

Familie Van den Hurk streeft naar 700 ton tilapia per jaar

Van melkveehouder tot tilapiakweker
Dit artikel werd, met instemming van de auteur, overgenomen uit Visserijnieuws.

DE MORTEL – Twee jaar geleden gingen veehouders Ad en Toos van den Hurk uit het
Brabantse De Mortel naar een informatiebijeenkomst over aquacultuur. Ze verkochten
daarna hun melkkoeien en investeerden 2,5 miljoen euro in een viskwekerij. In januari
2007 moeten de eerste tilapia’s van eigen kweek afgeleverd worden. De kwekerij wordt
de grootste op het gebied van tilapia in Nederland, met het grootste recirculatiesysteem
voor viskweek ter wereld, van ZonAquafarming.
Het is warm in de schuur van de familie Van
den Hurk. Lekker voor de tilapia, een Afrikaanse baarsachtige en vooral in de tropen

populair als kweekvis.Via een trapje kom
je op een gaanderij tussen twee rijen met
grote bassins. Begin juli zijn in De Mortel

Het echtpaar Ad en Toos van den Hurk verkocht de koeien en ging tilapia kweken.
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de eerste pootvisjes binnengekomen. In de
bassins leeft het water nu werkelijk van de
vis, die al een behoorlijke grootte heeft. De
bakken zijn groot en vooral diep genoeg,
maar tilapia zwemt nu eenmaal graag aan
de oppervlakte, heel dicht op elkaar. In januari 2007 moet de vis gegroeid zijn tot zo’n
850 gram en kan er voor het eerst geoogst
worden. De vis wordt dan levend afgevoerd
naar een verwerkend bedrijf. Anova doet de
marketing en afzet.
Achtentwintig jaar hebben de Van den
Hurk’s koeien gehouden. Ze hebben geen
spijt van hun zeer ingrijpende stap. ,,De
toekomst ziet er goed uit, beter dan voor
de veehouderij’’, zegt Toos van den Hurk.
Ze missen de levende have ook niet. Ad
van den Hurk: ,,Dit leeft ook. En ook hier
zijn we dag en nacht mee bezig. Vakantie
nemen was als veeboer moeilijk, en het

blijft moeilijk. Want wat als er een alarm
afgaat? We moeten echt 24 uur per dag
stand-by zijn.’’
Ad en Toos runnen het bedrijf samen met
zoon Twan (21). Toos en Twan hebben de
cursus Visteelt gedaan. Uit eigen ervaring
weten ze inmiddels dat tilapia heel wat kan
hebben, maar ook dat de vissen naarmate
ze groter worden steeds ‘gevoeliger’ worden en meer rust moeten hebben. ,,We
zitten er bovenop en we worden steeds
voorzichtiger’’, aldus Toos.
Achter in de schuur is veel plek ingeruimd
voor de indrukwekkende waterbehandelingsinstallaties. Frans Aartsen van ZonAquafarming vertelt dat dit het grootste
recirculatiesysteem voor een viskwekerij
ter wereld is. Door middel van warmtewisselaars wordt een energetische balans
gecreëerd. De warmte die de vissen en de

Viskweek vindt in Nederland over het algemeen plaats in recirculatiesystemen, waarbij hetzelfde
water vrijwel in z’n geheel steeds wordt hergebruikt.
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Het pand waarin de nieuwe tilapiakwekerij van de familie Van den Hurk is opgezet is nieuw
gebouwd en meet 105 bij 32 meter, exclusief een uitbouw aan de achterzijde. Links staat nog
de schuur waarin het melkveebedrijf was gevestigd en wat nu gebruikt wordt voor opslag en,
toch nog, voor de fok van wat jongvee.
in de installatie aanwezige bacteriën produceren wordt binnen het gebouw gehouden.
De mest die onvermijdelijk geproduceerd
wordt door de vissen op de kwekerij, ongeveer een kuub per dag, wordt op het
eigen land van Van den Hurk uitgereden.
Geen probleem.
Vertrouwen
In Nederland werken visvoederproducent
Nutreco, ZonAquacultuur, de kwekerij van
Van den Hurk en Anova samen in een keten, die het hele proces van eitje tot afzet
beheerst. Nu wordt nog vis van 40 gram
opgekweekt. In de toekomst moeten dat
visjes van 1 gram worden. De handelsnaam
wordt Fishion. Het streven van de deelnemers in deze keten, met diverse tilapia- en
meervalkwekers, is 10.000 ton tilapia in
2010. De verse tilapia wordt in West-Europa
afgezet, en gaat met name naar de retail.
Wat ze straks krijgen voor een kilo tilapia
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kan Toos van den Hurk nog niet zeggen. ,,Ik
heb er vertrouwen in dat dat goed komt.
Dat moet je ook hebben als je met elkaar zo
nauw samenwerkt in een keten.’’
Tilapia in Nederland
Tilapia is een vrij nieuwe kweekvis voor
Nederland. Nog geen tien jaar geleden
werd gestart met de eerste kwekerij van
deze vissoort. Er zijn er inmiddels drie in
vol bedrijf en er wordt vraaggestuurd geproduceerd. De totaalproductie is ongeveer 600 ton. Als de kwekerij van Van den
Hurk de volle beoogde productie van 700
ton gaat halen wordt dat dus meer dan
verdubbeld. In het Belgische Dottenijs
start een dezer dagen de tilapiakwekerij
van VitaFish. Deze megakwekerij wordt
Europa’s grootste. Er wordt gestreefd
naar een productie van maar liefst 3.000
ton per jaar. In Dottenijs worden daarmee 30 nieuwe banen gecreëerd.
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