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Welkom bij de visboer!
Door Hans van der Wijst (Aquafish BV, Venhorst) en Peter G.M. van der Heijden (Wageningen International)

Mensen die met een kaartje de 35 km lange fietsroute “Verrassend avontuur door landelijk Boekel” volgen zullen in Venhorst (N.Br) langs de weg een bord met bovenstaande
uitnodiging tegenkomen. Ze worden door de eigenaren van meervalkwekerij Aquafish
BV, Jeanne en Hans van der Wijst, uitgenodigd de fietsen even aan de kant te zetten en
voor een rustpauze plaats te nemen aan de picknicktafel of in het tuinhuisje. Daar kunnen de meegebrachte hapjes en drankjes worden geconsumeerd. Met een druk op de
knop kan in het tuinhuisje een 10 minuten durende DVD worden gestart waarin het hele
teeltproces in de meervalkwekerij ‘van eitje tot filetje’ wordt getoond. In het klaarliggende
gastenboek kunnen de bezoekers hun reacties kwijt. De fietsroute is sinds juli 2006 in
gebruik en voert behalve langs meervalkwekerij Aquafish ook langs de tuinhuisjes met
filmvoorstelling die door producenten van andere agrarische producten (koeien, varkens,
komkommers, potplanten, kippen, etc.) zijn geplaatst. In 2007 kwam het project ‘Verrassend avontuur door landelijk Boekel’ (opgezet door Stichting D’n Eik en ZLTO – Afdeling
Boekel-Venhorst) van de 46 ingediende projecten die streden om de ‘Brabantse Plattelands
Award’ op de derde plaats.
De tuinhuisjes zijn van Pasen tot eind oktober toegankelijk. In het eerste seizoen is het
meervalfilmpje in het prieeltje van de familie van der Wijst 500 keer bekeken, in 2007
is de film 350 keer gestart. Met gemiddeld
3 tot 4 leden per fietsend groepje draagt dit
initiatief flink bij aan de informatievoorziening over viskweek in Nederland.
De familie van der Wijst kweekt sinds 1985
Afrikaanse meerval en produceert 350 ton/
jaar.
Alle foto’s bij dit stukje zijn genomen door
H. van der Wijst.

Meervalkweker Hans van der Wijst en zijn
product.
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1. Een bladzijde uit het gastenboek. Citaat: “Wij hebben ’n zeer gezellige fietstocht gehad maar
dit tuinhuisje met de film over de meerval vonden wij toch wel het allerleukste.”
2. Vanaf de weg wordt het passerend publiek uitgenodigd aan te schuiven.
3. Het tuinhuisje waar het filmpje bekeken kan worden
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