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In een oogopslag 
 

Aquacultuur in Maleisië 

 Sectorschets: Productie in 2015 was 520.000 ton. Zeer diverse en groeiende sector met 
mariene productie (garnalen en vis) als belangrijkste economische subsector (export); 
groeiende zoetwatersector (lokale markt) met als belangrijkste soorten Afrikaanse meerval en 
(rode) tilapia)  

 Uitdagingen/trends: zoetwatersector: klimaatverandering met droogte als gevolg; ziekten 
door zwakke genetica (tilapia) en slecht ziektemanagement; tekort aan (speciaal) voer. 
Mariene sector: zwakke genetica, gebruik van goedkoop trash fish als voer. Schelpdieren: 
dalende productie door afnemend mosselzaad in wild. 

Positieve aspecten van aquacultuur(ontwikkeling) in Maleisië en kansen voor NL 

 Strategische locatie: Mede dankzij haar strategische ligging in Zuidoost Azië is Maleisië een 
belangrijke producent, markt en handelsland voor vis en visproducten in de regio 

 Een groeiende visserij- en aquacultuursector: De groeiende aquacultuurproductie (inclusief 
zeewier) en visvangst leidt tot een groot aanbod van producten voor een verscheidenheid aan 
(vis)verwerkingsbedrijven. 

 Sterke overheidssteun: Onder haar National Economic Transformation Programme (het 
nationale programma dat sectoren uitlicht en ondersteunt ter bevordering van de Maleisische 
economie) heeft de overheid aquacultuur en diepzeevisserij geselecteerd als strategie om het 
lokale visaanbod te verhogen en de export te doen toenemen. 

 Kansen voor NL: toelevering van (speciaal) vis- en garnalenvoer; productietechnologie voor 
schelpdieren; verwerkingstechnologie voor vis-, garnaal-, en schelpdieren; consultancy voor 
ziektemanagement (garnalen); import van garnalen en tilapia voor distributie in EU. 
Uitdagingen: concurrentie van China (mariene visproductie), Noorwegen en Denemarken 
(technologie) 

 Eerste stappen voor NL: Tijdens verkennende gesprekken tussen de Maleisische overheid en 
de Nederlandse Landbouwraad is gebleken dat het Department of Fisheries een intensievere 
samenwerken met Nederland graag tegemoet ziet. Deze samenwerking zou zich richten op het 
faciliteren van 1) vishandel (garnalen en vis(producten) uit Maleisië naar Nederland (met 
eventuele doorverhandeling naar de rest van Europa); 2) de aanschaf van Nederlandse 
technologie (productie en/of verwerking) en visvoer; 3) en mogelijke partnerschappen tussen 
Nederlandse en Maleisische kennisinstituten. Bovenstaande samenwerking wordt mogelijk in 
een Memorandum of Understanding vastgelegd, wat toekomstige communicatie en relaties 
vergemakkelijkt. 
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Over dit rapport 
Dit rapport, geschreven in opdracht van de Landbouwraad Indonesië en de Nederlandse Ambassade in 
Maleisië, biedt een uitgebreid overzicht van de aquacultuursector in Maleisië met het doel om kansen 
voor het Nederlandse bedrijfs- en onderzoeksleven in kaart te brengen. Het rapport is geschreven 
voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en onderwijs/onderzoeksinstellingen met een link naar 
aquacultuur. 

Het rapport begint met een globaal overzicht van de sector, waarna er in verschillende hoofdstukken 
wordt ingegaan op (belangrijke) subsectoren binnen aquacultuurproductie in Maleisië. Deze 
hoofdstukken kunnen apart van elkaar gelezen worden en bevatten elk informatie over 
productiehoeveelheden en –waarden, prijzen, de organisatie van de sector, etc. Ook worden kansen 
voor Nederland per hoofdstuk genoemd. De daaropvolgende hoofdstukken beschrijven het invoer- en 
uitvoerdeel van de aquacultuurketen in Maleisië. De laatste hoofdstukken gaan in op de doelstellingen 
van de overheid en haar aquacultuurbeleid, en onderzoek en universitair onderwijs in Maleisië 
gerelateerd aan aquacultuur. Een concluderend hoofdstuk somt nogmaals de mogelijkheden voor 
Nederlandse activiteiten in het land per thema. In boxen wordt extra uitleg gegeven en worden enkele 
belangrijke bedrijven uitgelicht. 

Dit document is geschreven aan de hand van vele interviews met de overheid, bedrijven, 
universiteiten, en organisaties in Maleisië. Websites van verschillende partijen zijn geraadpleegd voor 
achtergrondinformatie, alsook krantenartikelen uit 2015 en 2016 over ontwikkelingen in de 
Maleisische aquacultuur. Statistieken (de meest recente uit 2015 op het moment van schrijven) zijn 
verkregen via het Department of Fisheries van Maleisië (zie Appendix 1 voor een link naar deze 
statistieken en een inhoudsopgave hiervan). 

1. Overzicht van de sector 

1.1. Maleisië en haar visserijsector (aquacultuur en visserij) 
Maleisië bestaat uit twee landdelen van in totaal 330,434 km2. Het schiereiland Maleisië ligt ten 
zuiden van Thailand en ten noorden van Singapore; oost-Maleisië (bestaande uit de staten Sabah en 
Sarawak) beslaat het noorden van het eiland Borneo (zie ook Figuur 6). De twee landdelen zijn 
gescheiden door de Zuid Chinese Zee. De totale kustlijn bedraagt 4,675. Het ligt op een strategische 
locatie langs de Straat van Malacca en de Zuid Chinese Zee.  

De Maleisische visserijsector wordt in doorgaans onderverdeeld in twee sub-sectoren, namelijk 1) de 
mariene- en inlandse visvangstindustrie, en 2) de aquacultuurindustrie. In 2015 bedroeg de totale 
productie van de visserijsector in Maleisië 2 miljoen ton, goed voor een waarde van 12,77 miljard RM1 
(2,9 miljard euro). De bijdrage van de visserijsector aan het GDP was 1,1%, binnen de 
landbouwsector was dat 14,4%. Figuur 1 geeft een overzicht van de waardeverhoudingen binnen de 
Maleisische visserijsector (inclusief aquacultuur) in 2015. De mariene visvangstindustrie beslaat 
ongeveer 74% van de productie van de totale visserijsector, de binnenlandse visvangst slechts minder 
dan 1%. Het overige deel (ongeveer 25%) kan toegeschreven worden aan de aquacultuursector. Dit 
rapport focust alleen op aquacultuur en mogelijke kansen voor Nederland. 

De overheid heeft als speerpunt om de lokale visproductie te verhogen en heeft hiervoor maatregelen 
genomen (zie hoofdstuk 5) in het kader van haar 2020-ontwikkelingsplan. De overheid streeft naar 
een productiegroei die de groeiende vraag naar vis overstijgt (stijging van het 
zelfvoorzienendheidsniveau van 91% in 2015 tot 96% in 2020). Er wordt verwacht dat de lokale vraag 
naar vis in 2020 ca. 3 miljoen ton bedraagt door een stijging in de per capita consumptie (zie ook 
Tabel 1 – vraag is lokaal, aanbod is inclusief wat wordt geëxporteerd).  

 

 

                                                
1 RM = ringgit Malaysia. 1 RM was in 2015 gemiddeld EUR 0,22. 
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Figuur 1: Waarde van de Maleise visserijsector in 2015 (bron: DoF presentatie, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2015 2020  
(prognose) 

Aanbod (miljoen ton) 1,74 2,07 3,02 
Vraag (miljoen ton) 1,51 1,75 2,5 
Per capita consumptie (kg) 53,1 56,8 61,1 
Zelfvoorzienendheidsniveau (%) 90,4 91,0 95,8 

Tabel 1: Vraag en aanbod naar consumptievis (bron: DoF presentatie, 2016) 

1.2. Aquacultuur – een schets  
Onderstaande Figuur 2 schetst een overzicht van de aquacultuur in 2015, die toen in totaal 520.000 
ton bedroeg en een waarde had van RM 3,44 miljard (ca. EUR 764 miljoen). Tussen 1993 en 2008 
groeide de industrie met ongeveer 10% per jaar. Deze groei nam vanaf 2009 af door ziekte-uitbraken 
in garnalen (met name Early Mortality Syndrome, EMS). Deze ziekte brak uit in 2009 en leidde tot een 
daling van 45% in de garnalenproductie. Maleisië is momenteel echter aan het herstellen van deze 
ziekte door nauwkeuriger productiemanagement en waterkwaliteitsbeheer, speerpunten van de 
overheid.  

De aquacultuurproductie is gestaag gestegen sinds 2005. Vooral commerciële soorten zoals garnalen 
(vannamei), Aziatische zeebaars (barramundi), en (rode) tilapia worden meer gekweekt (zie een 
uitgebreid overzicht in de volgende hoofdstukken en de (FAO) statistieken in Appendix 2). De 
zeewierproductie is toegenomen na overheidsmaatregelen maar ervaart afzetmoeilijkheden. Verder 
maken conglomeratietrends het steeds moeilijker voor kleine visproducenten om voldoende te 
verdienen.  

Het Department of Fisheries (DoF) van de Maleisische overheid beoogt een totale 
aquacultuurproductie van 1,76 miljoen ton in het jaar 2020. Om dit te laten slagen, worden grote 
potentiele productiegebieden worden geconverteerd tot commerciële aquacultuurprojecten door 
technologie-introductie en efficiënter management (zie hoofdstuk 5).  

Zoetwatersector 

De zoetwaterproductie bedroeg 112.145,15 ton in 2015. Deze subsector is altijd kleiner geweest in 
productie en nog kleiner in waarde (zie ook Figuren 3,4 en 5). Afrikaanse meerval is nog steeds de 
meest populaire soort en ook tilapia wordt meer en meer gekweekt. De meeste productie vindt plaats 
in Perak, waar de vissen in voormalige mijnen (‘ex-mining pools’) worden gekweekt. Zie hoofdstuk 2.1 
voor meer informatie over de zoetwatersector. 

Kustvisserij 

Mariene 

aquacultuur 

Diepzeevisserij 

Zoetwateraquacultuur 

Siervissen en aquatische planten 

Zeewier 
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Mariene/Brakwatersector 

Mariene/brakwaterproductie beslaat het overgrote deel van de totale aquacultuurproductie – en 
waarde. Belangrijkste soorten zijn de vannamei-garnalen en verscheidene zeevissoorten als groupers 
(tandbaarzen), snappers, barramundi (Aziatische zeebaars). Deze zijn hoogwaardige soorten met ex-
farm prijzen tussen 10-30 RM/kg (EUR 2,0-6,40) (zie Appendix 3 voor een gedetailleerd 
prijzenoverzicht). Belangrijkste productiestaten zijn Penang, Sabah (op het eiland Borneo), Johor en 
Selangor (zie ook Figuur 6 voor een geografisch overzicht). Enkel op Sabah wordt zeewier 
geproduceerd (zie ook hoofdstuk 2.3.1.5). In Perak wordt op grote schaal kokkels gekweekt. Zie 
hoofdstuk 2.1  voor meer informatie over de mariene/brakwatersector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figuur 3 & 4: Aquacultuurproductie (links) en waarde (rechts) in 2015 (DoF statistieken, 

2016) 

 

 

Mariene/brakwater-aquacultuur (RM 2.517) 

- soorten: Garnalen, zeebaars, snappers, 

groupers, kokkels 

- 7.978 hectare 

- 4.896 producenten 

- cultivatiesysteem: vijvers, netkooien, 

bodemcultuur 

Zoetwater-aquacultuur (RM 750) 

- soorten: Afrikaanse meerval, tilapia, 

karper 

- 6.152 hectare 

- 19.916 producenten 

- cultivatiesysteem: vijvers, netkooien, 

betonnen tanks 

Zeewier (RM 209) 

- 13.194 hectare 

- 1.062 producenten 

- cultivatiesysteem: lijnen 

Siervissen en aquatische planten (RM 430) 

Zoetwater

Marine/brakwater

Zeewier (nat)

Zoetwater

Marine/brakwater

Zeewier (nat)

Figuur 2: Waarde van aquacultuur in Maleisië 

in 2015 (in RM’000) en een samenvattend 
overzicht 
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Figuur 5: Aquacultuurproductie: trends 2005-2014, mariene productie (in tonnen) is inclusief zeewier 
(naar: DoF statistieken, 2016) 

Geografisch overzicht van aquacultuur in Maleisië  

Onderstaande Figuur 6 geeft een geografisch overzicht van aquacultuur in Maleisië. De staten Sabah 
en Sarawak samen (Borneo) produceren ongeveer 25% van de totale aquacultuuroutput, vooral door 
de hoge zeewierproductie in Sabah. In Sabah worden ook garnalen en in steeds grotere mate 
hoogwaardige soorten als groupers geproduceerd. Deze worden bijna allemaal naar Hongkong 
geëxporteerd. Sabah wordt gezien als een staat met veel groeipotentie in mariene aquacultuur: 
verwacht wordt dat binnen 20 jaar de hoogwaardige mariene visproductie flink zal zijn toegenomen. 
De vraag naar kwalitatief hoogstaand visvoer en technologie zal hierdoor gaandeweg groter worden. 
Op het Maleisische schiereiland wordt vooral vis gekweekt in de staten Penang, Perak, en Selangor, 
welke tezamen ongeveer 47% van het totaal kweken.  

Penang – anno 2017 de belangrijkste aquacultuurstaat  

 

Penang is vooral gefocust op brakwateraquacultuur, met name garnalen. Terwijl de 
aquacultuurproductie in de rest van het land afnam in de periode 2012-2014, groeide deze in Penang 
met 65,8%, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 20,9% tussen de jaren 2009-2014. Verschillende 
bedrijven leveren hun oogst aan (internationale) verwerkingsbedrijven in Penang, waaronder GST 
Group, Texchem Food Division, Sea Master, en Pacific West. Een groot deel van de productie wordt 
geëxporteerd naar Australië, VS, Europa, Singapore, Hongkong en Dubai. Naast garnalen zijn de 
belangrijkste soorten snappers, zeebaars, groupers. Uitdagingen die worden genoemd is het tekort 
aan mankracht in de verwerkingsindustrie, welke de vraag naar automatisering doet toenemen. 

In Penang liggen veel aquacultuurgerelateerde onderzoeksinstituten. Het Worldfish Center heeft er 
haar hoofdkantoor, van waaruit zij (onderzoeks)activiteiten onderneemt. Het nationale Fisheries 
Research Institute is ook gelegen in Penang, alsmede het mariene onderzoekscentrum van de 
Universiti Sains Malaysia (USM; zie hoofdstuk 6).  

Om aquacultuur in Penang te stimuleren, zijn verschillende overheidsmaatregelen getroffen. Zo is er 
een voedselproductiepark opgericht, waarbij de overheid het land beschikbaar stelde voor 
(aquacultuur)bedrijven . Om jongerenparticipatie te stimuleren, komen Maleisiërs jonger dan 40 jaar 
in aanmerking voor een lening om aquacultuuractiviteiten op te zetten. Voor meer gedetailleerde 
informatie, zie ook de krantenartikelen Fishfarming remains a bone of contention in Penang2 

(27/10/2016) en Baiting a billion-ringgit aquaculture industry3 (2/2016). 

                                                
2 http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/10/27/fish-farming-remains-a-bone-of-contention-in-penang/  
3 http://penangmonthly.com/baiting-a-billion-ringgit-aquaculture-industry/  

http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/10/27/fish-farming-remains-a-bone-of-contention-in-penang/
http://penangmonthly.com/baiting-a-billion-ringgit-aquaculture-industry/
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Staat Productiewaarde 
(miljoen RM) 
(miljoen euro) 

Milieu en 
productiesysteem 
(gebaseerd op waarde) 

Belangrijkste soorten 
(gebaseerd op waarde) 

Pulau Penang 1.091,578 
(242,573)  
 

Brakwatervijvers en  
kooien 

Witte garnaal, Aziatische zeebaars 

Perak 520,895 
(115,754) 

Brakwatervijvers en 
kooien, zoetwater  
voormalige mijnen en 
vijvers 

Tilapia, karper, Afrikaanse 
meerval, kokkels 

Sabah 488,489 
(108,553) 

Brakwatervijvers Zeewier, snapper, grouper 

Johor 283.897 
(63,088) 

Brakwaterkooien en 
vijvers 

Witte garnaal, snapper, grouper 
 

Selangor 266,413 
(59,203) 

Brakwatervijvers Afrikaanse meerval, rode tilapia, 
tijgergarnaal 

Pahang 174,253 
(38,723) 

Brakwatervijvers en 
kooien 

Rode tilapia, meerval, witte 
garnaal 

Sarawak 153,574 
(34,128) 

Zoetwatervijvers Rivierkarper, meerval, rode tilapia 

Terengganu 108,566 
(24,126) 

Brakwatervijvers en  
kooien 

Witte garnaal, Aziatische zeebaars 

Kedah 69,144 
(15,365) 

Zoetwatervijvers Witte garnaal, snapper, grouper 

Negeri Sembilan 49,305 
(10,957) 

Brakwaterkooien Rode tilapia, meerval 

Kelantan 47,651 
(10,589) 

Brakwatervijvers Aziatische zeebaars 

Melaka 37,827 
(8,406) 

Zoetwatervijvers Afrikaanse meerval 

Perlis 5,564 
(1,236) 

Brakwatervijvers Witte garnaal 

Figuur 6: Geografisch overzicht van de aquacultuurindustrie 
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2. Productie 
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende productiesectoren van de Maleisische aquacultuurindustrie, 
grofweg verdeeld in zoetwateraquacultuur, verschillende subsectoren van brakwater/mariene 
aquacultuur, en siervissen en aquatische planten. Binnen de sectorbeschrijvingen wordt er ingezoomd 
op belangrijke trends, grote private spelers, de organisatie van de sector, en kansen voor Nederlandse 
bedrijven. 

2.1 Zoetwatervis – een groeiende sector 
Figuur 7 geeft een overzicht van de geproduceerde zoetwatersoorten en hun waarde (in % van het 
totaal). De belangrijkste zoetwatersoorten zijn Afrikaanse meerval, tilapia, en karper. Andere 
geproduceerde soorten zijn slangekopvissen en zoetwatergarnalen. Figuur 8 geeft een overzicht van 
de belangrijkste cultivatiesystemen (in termen van waarde). De cultivatie van karpers in voormalige 
mijnen is uniek aan Maleisië en gebeurt sinds 1920, toen men mijnen onder liet lopen met water. 
Vissen worden ofwel direct in de ‘mijnen’ gekweekt ofwel in kleine kooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Cultivatiesystemen in zoetwateraquacultuur (% van totale waarde) 
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Figuur 7: Belangrijkste soorten in zoetwateraquacultuur (% van totaal) (naar: DoF statistieken, 2016) 
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Afrikaanse meerval  

Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus), welke in 1998 werd geïntroduceerd, is de meest gecultiveerde 
zoetwatervis in Maleisië. Gerapporteerde voordelen van de vis zijn het productiegemak: snelle groei, 
gemakkelijk te reproduceren, efficiënte voerconversie, en verdraagt hoge productiedichtheden. De vis 
wordt voornamelijk in vijvers gekweekt, een deel ook in cement tanks. Naast Afrikaanse meerval 
wordt ook pangasius gekweekt (in kooien) en redtail meerval (Hemibagrus nemurus; in voormalige 
mijnen). Gemiddelde ex-farm prijzen zijn 13RM/kg (EUR 2,80) voor Hemibagrus, 8RM/kg (EUR 1,70) 
voor pangasius, en 5RM/kg (EUR 1,11) voor Afrikaanse meerval. Prijzen voor Afrikaanse meerval zijn 
dus doorgaans laag, hoewel deze erg verschillen per staat. 

 

Figuur 9: Productie van Afrikaanse meerval in tonnen (2005-2014) (naar: DoF presentatie, 2016) 

Tilapia 

 
Tilapia is een populaire vis in Maleisië, zowel in termen van productie als consumptie. De vis wordt 
vooral gekweekt in drijvende kooien en in vijvers. De soorten die overwegend worden gekweekt zijn 
de rode Nijltilapia (Oreochromis niloticus; ca. 72% van het totaal) en de zwarte tilapia (Oreochromis 

mossambicus). In 2002 introduceerde het Worldfish Center (dat haar hoofdkantoor in Maleisië heeft) 
de GIFT-tilapia (Genetically Improved Farmed Tilapia), een verbeterde versie van de Nijltilapia naar 
aanleiding van een onvoldoend zaadaanbod van tilapia en een algemene verslechterende performance 
van tilapia in veel plekken in Azie4.  

 
Figuur 10: Tilapiaproductie in tonnen (2005-2014) (naar: DoF presentatie, 2016) 

                                                
4 Zie voor meer info: http://pubs.iclarm.net/resource_centre/2015-31.pdf  

http://pubs.iclarm.net/resource_centre/2015-31.pdf
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De populariteit van de (hybride) Nijltilapia is significant gegroeid sinds de jaren ’80. In 2015 werd er 
ongeveer 35,400 ton geproduceerd ter waarde van RM 248 miljoen (EUR 55 miljoen). De vis is lokaal 
populair en er is steeds meer aanbod van goede kwaliteit pootgoed (nog veelal geïmporteerd, maar 
steeds meer lokaal geproduceerd, onder andere monosex tilapia) en commercieel voer. Om aan de 
nationale vraag te voldoen zal de productie omhoog moeten naar 130,000 ton in 2020. De overheid 
promoot de sector actief (zie ook het krantenartikel “Department [of Fisheries] sets high target for 

tilapia production5” (27/6/2016).  

De vis wordt onder andere verwerkt tot filets en diepgevroren geëxporteerd, bijvoorbeeld door het 
bedrijf Trapia6. Trapia is een joint venture tussen het Noorse bedrijf Genomar en een lokale partner 
Dalefin Holding. Het bedrijf is nu deel van het Malaysian Economic Transformation Programme (ETP, 
zie ook hoofdstuk 5) en hoeft daarom geen belasting te betalen. Een dergelijke samenwerking zou ook 
mogelijk kunnen zijn voor Nederlandse en Maleisische bedrijven. 

Uitdagingen waar tilapiaproducenten mee te maken hebben zijn ziektes (o.a. Streptococcus), matige 
genetische kwaliteit, en een stijging in voerkosten. Er zijn vaccinaties voor de Streptococcusziekte 
(tilapia), maar deze zijn te duur voor de gemiddelde producent (RM 5/kg, terwijl ex-farm prijzen voor 
tilapia anno 2017 rond RM 10/kg (EUR 2,13) zijn). Meer dan 50% van de tilapiakwekerijen hanteert 
lage dichtheden tussen 0 en 5 vissen/m3 (23% hanteert zelfs minder dan 1 vis/m3; Ng et al., 2013). 
Andere uitdagingen hebben te maken met het veranderende klimaat en landeigendom (zie Box 1).  

Karper  

Karpers werden in de jaren ’20 geïntroduceerd in Maleisië en werden de eerste extensieve 
gecultiveerde vissen in het land. Zij werden veelal gecultiveerd in voormalige mijnen. Vandaag de dag 
is de soort minder populair. Belangrijkse subsoorten zijn big head carp (Hypophthalmichthys nobilis), 
rivierkarper (Leptobarbus hoveni) en Javaanse karper (Puntius goniotus). De meeste karpers worden 
nog steeds in de mijnen gekweekt (bijna exclusief door Chinees-Maleisiërs), hoewel vijvercultivatie 
populair is geworden. Ex-farmprijzen zijn tussen 4,5RM/kg (EUR 1) en 12RM/kg (EUR 2,67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 http://www.thestar.com.my/metro/community/2016/06/27/dept-sets-high-target-for-tilapia-production  
6 http://www.trapia.no/?aid=9081551  

Onverwachte overstromingen in 2014 en 2015, gewijd aan klimaatverandering, hadden betrekking 
op ca. 1700 producenten en leidden tot verliezen van RM45 miljoen (EUR10,35 miljoen) geleid. 
Droogtes zijn een ander gevolg van het veranderende klimaat. El Nino (april en mei 2016) trof 647 
producenten en veroorzaakte verliezen van RM25 miljoen (EUR5,75 miljoen). 

Er is een duidelijk verschil tussen kleine boeren (smallholders) en grootschalige bedrijven: de 
kleine boeren eigenen het land, de grootschalige bedrijven lenen het land. Slechts ca. 50% van de 
producenten in Maleisie zijn eigenaar van het land/water - dit zijn vooral de smallholders. De 
overige 50% bestaat uit middelgrote en grote bedrijven die gebruik maken van Temporary 
Operating Licences (TOL), land van de overheid, of geleased land. Deze constructie heeft een 
negatief effect op investering in de industrie: smallholders zijn niet voldoende kapitaal- en 
arbeidskrachtig om te investeren in hun land, en grote bedrijven zijn niet gemotiveerd om te 
investeren in geleased land dat mogelijk wordt teruggeclaimed door de overheid. Hierdoor wordt 
gemiddeld slechts 20% van boerderijen gebruikt.  

Box 1: Uitdagingen voor de zoetwatersector: Klimaat en landeigendom 

http://www.thestar.com.my/metro/community/2016/06/27/dept-sets-high-target-for-tilapia-production
http://www.trapia.no/?aid=9081551
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Uitvoer 

Bijna alle geproduceerde zoetwatervis wordt lokaal geconsumeerd – voor een groei van de sector zal 
er echter ook meer geëxporteerd (moeten) worden. De export van met name tilapia en meerval 
(pangasius) neemt toe. De belangrijkste exportlanden zijn Singapore, de Verenigde Staten, en 
Indonesië. Gezien de globale groei van vraag naar – en productie van - tilapia en pangasius ligt ook in 
Maleisië de nadruk op deze subsectoren. 

Kansen voor Nederlandse bedrijven 

 Volgens Dr. Mohamed Shariff Mohamed Din, vispatholoog aan de Universiti Putra Malaya, zijn 
veel ziekten in de zoetwatervissector (e.g. tilapia, met name rode) te wijten aan inteelt en 
(dus) zwakke genetica. Producenten zijn bereid te investeren in betere genen. In Nederland is 
er veel kennis over Afrikaanse meerval- en tilapiaproductie.  Er liggen kansen voor de export 
van gezonde Nederlandse ouderdieren en (lokaal-aangepaste) kweeksystemen, vooral voor 
het groeiende aantal tilapiabedrijven gericht op export.  

 Er wordt verwacht dat de productie van tilapia omhoog zal gaan om te voldoen aan de 
groeiende inlandse vraag – de vraag naar (lokaal geproduceerd) voer zal tegelijkertijd stijgen. 
Nederland heeft veel te bieden op het gebied van visvoer en voersamenstelling. Hier zijn dus 
ook kansen voor Nederlandse voerproducenten (zoetwater) om voerfabrieken op te zetten 
en/of (regionaal) te exporteren. 

 De export van tilapia groeit in Maleisië. Als de toegangspoort tot Europa kan Nederland een 
grotere rol spelen in de import en distributie van tilapia(filets). Ook zijn er hier mogelijkheden 
voor certificering. 

 

Box 2: Een profiel van een kleine Maleise zoetwatervisproducent in Terengganu 

Productie Kooien in de rivier. Pangasius, Afrikaanse meerval, en, in het verleden, 
tilapia. 1500 vissen per kooi (4 kooien). 

Pootvis Gekocht op twee verschillende plekken buiten de staat Terengganu (in 
Pahang en Negeri Sembilan). 2 inch kost RM 0,20 (EUR 0,04) en 4 inch 
kost RM 0,40 (EUR 0,09). 

Voer Verschillende typen pellets van Cargill voor verschillende levensstadia 
(1,2,3). Stadium 1 heeft de meeste proteïne. Kosten zijn RM 120 (EUR 
25) per zak. Voor 1 kooi vissen (1500 stuks) is 1 zak per dag nodig. Dan 
duurt het ongeveer 4-4,5 maanden voor de vissen voldoende gegroeid 
zijn. De producent geeft ook kippenmagen (gratis slachtafval van de 
lokale markt) aan de vissen. 

Prijzen Pangasius: 13 RM/kg (ca EUR 1,0). De Afrikaanse meerval is goedkoper. 
Tilapia kon hij verkopen voor 15 RM/kg (ca EUR 3,2). 

Andere 
producenten 

in de buurt 

Er zijn vier andere vergelijkbare aquaboerderijen in de buurt, allemaal 
Maleis (niet Chinees-Maleis). “Chinezen zijn niet geïnteresseerd in 
kooicultuur in de rivier, want de marges zijn te laag. Op hun beurt 
hebben zij vijvers op land – maar de vis heeft een slechte, modderige 
smaak, omdat zij hun eigen faeces eten op de bodem van de vijver. Alle 
supermarktvis is vijvervis en Chinezen verdienen zo meer. Maleiers gaan 
voor smaak, Chinezen voor geld.” 

Uitdagingen Het werk is erg seizoensgebonden en het water is onbetrouwbaar 
(hoeveelheid, kwaliteit). Door El Nino stond de rivier droog, daar door is 
een deel van de productie verloren gegaan. In geval van teveel regen 
drijven de kooien weg.  
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2.1 Brakwater- en mariene aquacultuur: de belangrijkste sector 
De afgelopen 20 jaar is brakwater- en mariene aquacultuur snel gegroeid in Maleisië. Belangrijkste 
soorten zijn garnalen, Aziatische zeebaars, grouper en snapper. Zeewier wordt verreweg het meest 
geproduceerd (in kilo’s), maar is een onbelangrijke subsector qua waarde. Zie Figuur 11 voor de 
verhouding tussen productie en waarde van verschillende subsectoren.  

 

Figuur 11: Verhouding tussen productie en waarde van belangrijke mariene/brakwatersoorten (naar: 

DoF statistieken, 2016) 

Mariene vis 

De drie meest geproduceerde vissoorten zijn Aziatische zeebaars (Barramundi), tandbaarzen 
(grouper), en snappers (zie Figuur 12). 

 

Figuur 12: Belangrijkste mariene vissoorten in tonnen (2005-2014) (naar: DoF statistieken, 2016) 

Zeebaars 

Zeebaarscultivatie begon in de jaren ’80 na onderzoek in zaadproductie van Aziatische zeebaars 
(Barramundi), wat leidde tot drijvende (net)kooicultivatie van deze soort. In Sabah wordt zeebaars 
praktisch alleen in vijvers gecultiveerd (de enige netkooicultivatie daar is grouper). Barramundi is de 
enige zeebaars die wordt gecultiveerd. Sinds 2007 is er een sterke stijging van zeebaars ten opzichte 
van groupers en snappers, de andere twee veelgeproduceerde soorten (zie Figuur 12), welke zich in 
sterke mate doorzet sinds 2013. In 2015 werd er 29132 ton geproduceerd. De Humphead wrasse 
(Napoleonvis) mag niet meer geëxporteerd worden omdat het zaad (uit het wild gevangen) zeldzaam 
raakt. Broederijen zijn nodig om de (exclusieve) vissoort een boost te geven. 
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Grouper 

Sinds de jaren ’70 worden groupers (tandbaarzen) gecultiveerd in de staat Penang (zie ook hoofdstuk 
1), veelal in drijvende netkooien. Ook in de staat Sabah worden veel groupers geproduceerd 
(ongeveer 75% smallholders). Hiervan is 95% is greasy grouper (Epinephelus tauvina), andere 
soorten zijn brown marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus), blacktip grouper (Epinephelus 

fasciatus) en goliath grouper (Epinephelus itajara). Pootgoed wordt steeds meer lokaal gekweekt en 
wordt ook nog vaak uit Indonesie geimporteerd. Rode grouper is erg populair (in Sabah), maar er zijn 
geen broederijen en zaad wordt dus uit het wild gevangen. Er is geen specifiek voer voor deze 
verschillende soorten groupers. Groupers worden veelal in levende staat naar Hong Kong en 
(vandaaruit naar) China verscheept, waar een grote vraag is naar de zeevis. Grouperproductie is de 
afgelopen twee jaar sterk toegenomen – sinds de sterkte daling in garnalenproductie in 2014, zijn veel 
boeren overgeschakeld op grouperproductie. Ex-farm prijzen van greasy grouper lopen uiteen van 12 
RM/kg (EUR 2,67) tot 38 RM/kg (EUR 8,44), andere soorten worden rond 40 RM/kg verkocht (EUR 
8,89).  

Snapper 

De Mangrove red snapper (Lutjanus argentimaculatus) beslaat ongeveer 65% van de 
snapperproductie – het overige deel is John’s snapper (Lutjanus johnii). Beide soorten worden vooral 
in brakwaterkooien geproduceerd en de productie vindt grotendeel plaats in de staten Penang en 
Selangor. De prijzen liggen rond 19 RM/kg (EUR 4,2). 

Uitdagingen 

Belangrijke uitdagingen voor de mariene vissector zijn onder andere het beperkte aanbod van 
kwaliteitspootvis (welke overigens voor nagenoeg 100% uit broederijen komen); een lage 
overlevingskans wegens ziekten; beperkte beschikbaarheid van beschutte kustplaatsen (bron: 
presentatie Department of Fisheries, 2016). Een andere belangrijke uitdaging is het terugdringen van 
‘trash fish’ in het mariene visdieet (zie ook hoofdstuk 3.1). Genoemde uitdagingen worden aangekaart 
door de Marine Fish Farmers Association Malaysia, welke als doelstelling heeft om het overheidsbeleid 
te beïnvloeden en het onderwijzen van visproducenten over duurzame praktijken. Zij stimuleren het 
gebruik van pellet feed in plaats van bijvangst.  

Kansen voor Nederland 

- De vraag naar marien visvoer en “functional feed” (specifiek(e) voer(ingrediënten) met 
gezondheidseffecten7) zal waarschijnlijk toenemen, door enerzijds een groei van mariene 
visproductie en een (uiteindelijke) afname van het gebruik van goedkope bijvangst als visvoer. Er 
is liggen interessante kansen voor Nederlandse (mariene) visvoerbedrijven om in te springen op 
deze trend. Tijdens gesprekken met verschillende partijen is (echter) gebleken dat ook andere 
visvoerbedrijven (voornamelijk uit China) deze trend met sterke interesse volgen. 

- Pootviskwekerijen (hatcheries) van mariene visproductie zijn veelal privaat en professioneel 
georganiseerd. RAS technologie wordt nog niet gebruikt maar waterschaarste blijkt een groeiend 
probleem. In Nederland is uitstekende kennis over de verschillende toepassingen van RAS 
systemen en kan deze systemen leveren aan kapitaalkrachtige pootviskwekerijen in Maleisië 
(veelal Chinees-Maleisisch). 

- Zie Box 3 voor voorbeelden van mariene visproductiebedrijven in Maleisië. 

 

 

                                                
7  Zie voor meer informatie bijvoorbeeld http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-53971-
8_59#page-1  

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-53971-8_59#page-1
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-53971-8_59#page-1
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Box 3: Voorbeelden van mariene visproductiebedrijven in Maleisië  

 

  

Garnalen  
De garnalensector is in waarde de grootste sector in Maleisië en beslaat ongeveer 25% van de totale 
aquacultuurproductiewaarde. Garnalenproductie in Maleisië begon in 1930. Succesvolle larvicultuur 
van zwarte tijgergarnaal (P. monodon) in de jaren ’60 leidde tot een grootschalige zaadproductie en 
commerciële private boerderijen tussen 1970-1980. In 2005 werd de vannamei-garnaal 
geïntroduceerd in Maleisië, waarvan de productie sindsdien explosief is gestegen – momenteel bestaat 
ca. 90% van de totale garnalenproductie uit de vannamei-garnaal. Ex-farmprijzen van deze garnaal 
lopen uiteen van 6 RM/kg (EUR 1,30) tot 18RM/kg (EUR 4,0). Prijzen voor de tijgergarnaal liggen 
substantieel hoger, rond 22 RM/kg (EUR 4,90). De sector bestaat veelal uit grote, professionele 
bedrijven. De laatste jaren schakelen sommige boeren aan de westkust (weer) over naar black tiger 
(p. monodon). 

 

Figuur 13: Garnalenproductie in Maleisië van 2005-2014 (naar: DoF statistieken, 2016) 

Beide soorten garnalen worden in semi-intensieve tot intensieve wijze in vijvers (tussen 0,5 en 1,5ha) 
gekweekt. Gewoonlijk worden vijvers belucht met schepraden. Vijverwater wordt meestal direct uit de 
bron (rivier of oceaan) gepompt en op verschillende wijzen behandeld voor het introduceren van de 
garnalen. Er zijn slechts een paar bedrijven die meerdere delen van de keten dekken (integratie van 

AquaGrow  

- Productie:Marine visproductie (grouper en snapper) in netkooien op zee (drie locaties in Noord-Maleisië). 
Voor 30% een Australisch bedrijf. 

- Markt: Bijna alle vis wordt geëxporteerd. De groupers gaan veelal in levende vorm naar Hong Kong (van 
waaruit 70% wordt verhandeld naar China). Andere markten zijn Australië, en binnen Europa naar 
Zwitserland en Frankrijk. AquaGrow verwacht een verdriedubbeling van haar productie en is geïnteresseerd 
om naar Nederland te exporteren 

- Kansen voor Nederland: AquaGrow ziet kansen voor Nederlandse financieringsinstituten om in middelgrote 
aquacultuurbedrijven te investeren (impact investment); import en doorverhandeling van mariene vis. 

- http://aquagrow.com.my/  

Aqua Ceria Group 

- Productie: verscheidene soorten zeevis in 5000 netkooien (inclusief contractproducenten) bij Pulau Ketam, 
ongeveer 200 ton per jaar 

- Bedrijfsstructuur en markt: de groep bestaat uit verschillende bedrijven die elk een rol in de keten spelen 
(hatchery met ouderdieren, voerbedrijf voor eigen gebruik en verkoop, grow out farm, marketingbedrijf). De 
vis wordt onder een eigen merk verkocht aan onder andere hotels. Door deze organisatie proberen zij deze 
problemen in de aquacultuursector in Maleisië te omzeilen: slechte kwaliteit van pootvis (oplossing: eigen 
kweek); gebruik van trashfish en/of duur pelletvoer (oplossing: maken van eigen voer); te lage marktprijzen 
(oplossing: zich onderscheiden in de markt).  

- http://www.marineacg.com/   

http://aquagrow.com.my/
http://www.marineacg.com/
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ouderdieren, broederij, viskwekerij). De meeste mensen die actief zijn in de garnalensector zijn 
viskwekers (minder kennis nodig dan met een broederij inclusief ouderdieren – in deze subsector zijn 
vaak mensen uit Thailand actief, waar de industrie groter en verder ontwikkeld is). Garnalenvoer 
wordt veelal geïmporteerd uit Thailand. Maleisië staat in de top tien van garnalenexporteurs naar de 
VS, met een export van 8,311 ton garnalen in 2015.  

Uitdagingen 

De garnalensector kampt met vele ziektes,vooral Early Mortality Syndrom  (EMS). Andere ziektes zijn 
EHP en white spot. 2013 betekende een dieptepunt in de garnalenproductie in de EMS-periode, die 
daalde tot 49,956 ton. Totale afname was 42,7% vergeleken met 2010 en 17,6% vergeleken met 
2012. Sinds 2014 stijgt de garnalenproductie weer ten gevolge van een langzaam herstel van de 
ziekte (22,9% stijging ten opzichte van 2013). Een uitdaging die genoemd wordt is het gebrek aan 
(milieu)maatregelen, waardoor ziekten herhaaldelijk uitbreken. Indoorfarming wordt genoemd als 
oplossing, maar is voor kleine en middelgrote boeren een te dure optie. Zoals te zien in Figuur 14 is 
de import van (en dus de vraag naar) Specific Pathogen Free garnalenouderdieren flink gestegen. Dit 
duidt op een interesse in preventieve maatregelen. 

Er is een wereldwijd toenemende vraag naar garnalen wat ook in Maleisië leidt tot een groter 
productievolume, met prijsdalingen tot gevolg. Veel boeren die niet of nauwelijks hebben kunnen 
herstellen van EMS of de garnalensector te risicovol vinden, schakelen niet zelden om naar mariene 
soorten als groupers. Een belangrijke trend is de (internationale) vraag naar duurzaam geproduceerde 
garnalen. Bedrijven als Blue Archipelago (zie ook in Box 4) spelen in op deze vraag. 

 

Figuur 14: Importcijfers van Specific Pathogen Free (SPF) Garnalenouderdieren per stuk 

(2012-2015) (naar: DoF presentatie, 2016) 

Kansen voor Nederland 

- Afvalwater en effluent worden meestal niet behandeld voor het terugbrengen in het waterlichaam, 
wat kan leiden tot vervuilingsproblemen in de (nabije) toekomst. RAS technologie zou deze 
problemen voorkomen. In Nederland is uitstekende kennis over de verschillende toepassingen van 
RAS systemen en kan deze systemen leveren aan kapitaalkrachtige garnalenbroederijen in 
Maleisië (veelal Chinees-Maleisisch). 

- Er wordt de komende jaren een productiestijging van garnalen verwacht, mede door de 
investeringen van de overheid. Nederland heeft een professionele garnalenverwerkingssector en 
import/distributielogistiek van garnalen. Er liggen kansen voor het exporteren van 
garnalenverwerkingstechnologie en het importeren van (gecertificeerde) hoogwaardige 
(tijger)garnalen uit Maleisië om deze vervolgens door te verhandelen naar de rest van Europa. 

- De garnalensector kampt met veel ziekten door voornamelijk zwak management. In Nederland is 
kennis over immunologie en ziektepreventie- en management van garnalen. Er liggen kansen voor 
de export van deze kennis in de vorm van consultancy en training over bijvoorbeeld Standard 
Operating Procedures (SOP). Dit is ook een prioriteit van het Department of Fisheries, dat het 
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toepassen van Best Management Practices noemt als een belangrijke pijler voor een duurzame 
ontwikkeling van de garnalensector. Het Department noemt ook automatisering (verlagen van 
productiekosten) en het ontwikkelen van duurzame productiesystemen als belangrijke pijlers. 
Nederlandse kennis over lokaal inpasbare systemen wordt verwelkomd. 

- Zie Box 4 voor specifieke wensen van geïnterviewde Maleisische bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Blue Archipelago: Een belangrijke speler in de garnalensector 

- Bedrijfstype: Blue Archipelago is compleet eigendom van Khazanah Nasional, de 
investeringstak van de Maleisische overheid. Het maakt deel uit van een 
overheidsprogramma om aquacultuur naar een professioneel en grootschalig niveau te 
tillen (zie ook hoofdstuk 5). 

- Productie: Het bestaat uit twee geintegreerde parken (hatcheries, grow-out, 
verwerkingsfabriek , 400 hectare in totaal) in de staten Kedah en Terengganu. Ze 
bezitten Specific Pathogen Free (SPF) en Specific Pathogen Resistant (SPR) ouderdieren. 
Antibiotica worden niet gebruikt. In 2016 werd ongeveer 6000 ton geproduceerd. Voer 
wordt gekocht van de bedrijven CP en GoldCoin die beide hun fabrieken in Maleisie 
hebben. 

- Markt: Garnalen worden verkocht onder het eigen merk Pelagos. Exportlanden zijn 
China, Japan, Nieuw Zeeland en Frankrijk (aan de Intermarche-supermarktketen die het 
product in haar winkels in Europa distribueert).  

- http://www.bluearchipelago.com/  

Jefi Aquatech Resources 

- Bedrijfstype: Voornamelijk een voedserverwerkings- en exportbedrijf; zijn enkele jaren 
geleden gestart met een Integrated Shrimp Project bestaande uit een onderzoekscentrum 
in Penang (R&D, training, verwerkingsfabriek, Cold Chain Logistics) en een productiepark 
(broederij, boerderij, ‘aqua tourism park’. Het Integrated Shrimp Project is geinitieerd 
door de Maleisische overheid (zie ook sectie X) 

- Markt: Export van vannamei-garnalen en black tiger garnalen (ook gekookt), inktvis, 
golden pomfret, tilapiafilet, yellow croaker, pollock fillet). Exporteren al geruime tijd naar 
Nederland. 

- Wensen: voor hun groeiende garnalenproductie is Jefi Aquatech op zoek naar kwalitatief 
hoogstaand garnalenvoer 

- http://www.jefi.com.my/jefi-aquatech-album/index.html  

Manjung Bio Ocean Venture 

- Bedrijfstype: Overheidsproject (zie ook  hoofdstuk 5) waarbij wordt samengewerkt met 
drie kleinere ‘contract farmers’ die worden geassisteerd met training en certificering  

- Productie: Bezitten verschillende broederijen verspreid in Maleisië, exporteren black 
tiger shrimp (ook naar Europa). 

- Wensen: Diversificatie van productie (andere soorten garnalen, ouderdieren) 
- http://manjungjv.com/  

Sunlight Seafood 

- Productie: Begonnen in 2012. 2000 hectare in Sabah met een productiecapaciteit van 
25,000 ton garnalen per jaar. Bezitten twee broederijen en een laboratorium, waar 
exportkwaliteit wordt gecontroleerd. Momenteel wordt hun verwerkingsfabriek gebouwd. 
Voer wordt momenteel geimporteerd, maar er zijn gesprekken met CP Maleisië.  

- Markt: doel is export naar Europa (zijn nog niet gecertificeerd) 
- Wensen: verwerkingstechnologie: blassfreezer om hun producten zeer snel in te kunnen 

vriezen; mogelijkheden om garnalen te koken voor export 
- http://www.sunlightseafood.com/Home.html  

 

Box 4: Grote garnalenproducenten in Maleisië (vooral overheidsgerelateerd)  

http://www.bluearchipelago.com/
http://www.jefi.com.my/jefi-aquatech-album/index.html
http://manjungjv.com/
http://www.sunlightseafood.com/Home.html
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Weekdieren 

De schelpdiersector in Maleisië draagt significant bij aan de totale mariene aquacultuurproductie, 
geheel voor lokale consumptie. De belangrijkse soorten binnen de Maleisië schelpdiersector zijn 
kokkels (Anadara granosa; verreweg de meest geproduceerde soort), groene mosselen (Perna viridis), 
en oesters. Deze drie soorten worden gecultiveerd in de staten Perak (met de streek Kuala Sepetang 
als de grootste kokkelproducent), Selangor, en Johor. Bij deze semi-productie wordt het zaad 
natuurlijk ingevangen. De groene mosselproductie is in de laatste jaren drastisch afgenomen – men 
onderzoekt momenteel de oorzaak hiervan. 

Zoals te zien in Figuur 15 is er sinds 2010 een drastische afname in de kokkelproductie (zie ook het 
krantenartikel ‘Cockle trade threatened’ (17/05/2016)8), van 78,000 ton tot 19,000 ton te wijden aan 
een gebrek van het beheer van het zaadinvanggebied, met als gevolg een gebrek aan kokkelzaad door 
teveel oogsten en kustvervuiling (verhoogd ammoniakniveau). Dit leidde tot een prijsstijging van 
500% voor Maleisische consumenten, die kokkels massaal gebruiken voor char koay teow, een van de 
nationale gerechten. Een eenjarig-managementplan is nu opgezet naast het al bestaande 
‘Management Committee’ (zie ook het artikel ‘Shellfish farming the right way’9 (26/9/2015) met als 
mogelijke vervolgstap het produceren van kokkelzaad door middel van technologie. Een andere 
uitdaging is de toenemende zorg over de hygiene van de weekdieren (die ook wel filterfeeders 
genoemd worden en toenemend ammoniak bevatten). 

 

Figuur 15: Schelpdierproductie (2005-2015) (naar: DoF statistieken, 2016) 

De Universiti Sains Malaysia in Penang houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar – en 
promotie van green aquaculture, een duurzame aquacultuur die zich concentreert op schelpdieren in 
plaats van (slechts) garnalen. Zij ontwikkelden een methode om kunstmatig kokkels te laten 
uitbroeden (zie het artikel ‘Artificial method to help cockles spawn’10 (16/10/2016) en spoort de 
overheid aan om kunstmatige productie te stimuleren. Een andere belangrijke maatregel om te nemen 
volgens USM om te stoppen met bodemcultivatie en over te schakelen naar drijvende kokkelcultivatie 
met houten platforms, zoals ook met oesters gebeurt. 

Weekdieren die steeds populairder worden in Maleisië (zowel consumptie als productie) zijn 
zeekomkommer (door de groeiende vraag uit China), oesters, mantels en zeeoren (abalones) - stuk 
voor stuk hoogwaardige soorten. 

Kansen voor Nederland 

- Er is nieuwe (productie)technologie nodig om de schelpdiersector te stimuleren. Enkele jaren 
geleden heeft de Maleisische overheid geïnvesteerd in smart lines uit Noorwegen voor de 

                                                
8 http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/05/17/cockle-trade-threatened-production-down-to-16000-
tonnes-from-100000-tonnes/  
9 http://www.thestar.com.my/metro/community/2015/09/26/shellfish-farming-the-right-way-committee-set-up-to-
create-standard-operating-procedures/  
10 http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/08/16/artificial-method-to-help-cockles-spawn-mariene-expert-
move-can-improve-poor-supply/  

http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/05/17/cockle-trade-threatened-production-down-to-16000-tonnes-from-100000-tonnes/
http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/05/17/cockle-trade-threatened-production-down-to-16000-tonnes-from-100000-tonnes/
http://www.thestar.com.my/metro/community/2015/09/26/shellfish-farming-the-right-way-committee-set-up-to-create-standard-operating-procedures/
http://www.thestar.com.my/metro/community/2015/09/26/shellfish-farming-the-right-way-committee-set-up-to-create-standard-operating-procedures/
http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/08/16/artificial-method-to-help-cockles-spawn-marine-expert-move-can-improve-poor-supply/
http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/08/16/artificial-method-to-help-cockles-spawn-marine-expert-move-can-improve-poor-supply/
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productie van groene mossel (Perna viridis) en is hier niet uitgesproken positief over 
(onmogelijk om selectief te oogsten). Nederland is een koploper op het gebied van 
schelpdierproductie-, oogst-, en verwerkingstechnologie.  Het Department of Fisheries heeft 
een grote interesse getoond in Nederlandse state-of-the-art schelpdiertechnologie 
(mosselzaadinvangstinstallaties en verwerking) en is bereid investeringen te doen om haar 
lokale schelpdiersector (mossels en kokkels) te stimuleren (zie onderstaande Box 5 voor een 
recentelijk opgezette grootschalige mosselproductie).  

- Er zijn zorgen over de hygiëne van de weekdieren bij consumptie (weekdieren zijn filter 

feeders die mogelijk zware metalen bevatten). Nederland heeft grondige kennis over het 
beheer en de verwerking van schelpdieren. Hier zijn dus mogelijkheden voor Nederlandse 
expertise in de vorm van consultancy en technologie. Het University Sains Malaysia in Penang 
(zie ook hoofdstuk 6) houdt zich bezig met schelpdieren als ‘green aquaculture’ en is erg 
geïnteresseerd in deze Nederlandse kennis. Zij hebben sterke interesse getoond in 
samenwerkingsverbanden. 

- Mosselen en oesters worden veel gegeten in de Maleisische keuken (zie ook Box 6). Om aan 
de toenemende vraag te voldoen wordt er naast lokale productie ook vooral geïmporteerd uit 
Nieuw Zeeland en Canada. In Nederland zijn een aantal bedrijven die hun schelpdieren 
internationaal verkopen. Hier liggen dus kansen voor export van Nederlandse blauwe 
mosselen en oesters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Bedrijfstype: Hannan Seafarmer is onderdeel van de Hannan Group, bestaande uit semi-private 
bedrijven die zich richten op landbouw- en aquacultuurproductie en verwerking. Het bedrijf werkt 
samen met lokale universiteiten.  

- Productie: Hannan Seafarmer produceert groene mosselen. Hannan Seafarmer ligt in Johor (grens 
tussen Maleisie en Singapore), waar 90% de Maleisische mosselcultivatie plaatsvindt. Het zet 
momenteel verwerkingsfaciliteiten op  (productiecapaciteit: 11,000 ton mosselen voor zowel lokale 
consumptie als export). Het bedrijft heeft geïnvesteerd in Smart Line Technology uit Noorwegen. 
Mogelijk is het bedrijf geïnteresseerd in cultivatie- en verwerkingstechnologie van mosselen uit 
Nederland.  

- http://www.hannan-group.com/hannan-seafarmer.html  

 

Consumptietrends in Maleisië 

Sinds 2011 is Maleisië een netto-importeur van vis en zeevruchten. Vooral (exotische) zeevruchten worden in 
rap tempo populairder onder jongeren, mede gedreven voor een stijging in kapitaalkracht. Ook zalm (vaak uit 
Noorwegen), kreeften uit Canada en Chli, en zeevruchten uit Japan en Korea (onder andere voor sushi) zijn 
razend populair. De grootste consumenten zijn vermogende Chinees-Maleisiërs, maar ook onder Maleiers en 
Indiërs is interesse. 

De aandacht voor gecertificeerde producten neemt toe en de Maleisische consument neemt veiligheids- en 
gezondheidsaspecten mee in voedingskeuzes.  

Uit Nederland importeerde Maleisië in 2015 ongeveer 5000 ton visproducten (vooral zalm en sardines) ter 
waarde van RM 54 miljoen (EUR 12 miljoen); in 2014 was dit nog 1000 ton ter waarde van RM 27 miljoen 
(EUR 6 miljoen).  

Box 6: Consumptietrends in Maleisie   

Box 5: Hannan Seafarmer – het grootste mosselproductiebedrijf 

http://www.hannan-group.com/hannan-seafarmer.html
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2.3 Overig 

Zeewier 

Figuur 16 weergeeft de enorme productiegroei weer van zeewier sinds 2005. Zeewier wordt 
momenteel slechts op een locatie gekweekt in Maleisië, namelijk aan de oostkust van de staat Sabah 
(op het eiland Borneo). De belangrijkste plaatsen zijn Semporna en Kudat. Zeewier wordt 
geproduceerd met lijnen (zie Figuren 17 en 18). Er zijn nog ongeveer 1200 geregistreerde 
zeewierboeren – het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger omdat veel producenten geen 
nationaliteit bezitten. Zij leven op de zee tussen Maleisië en de Filipijnen. 

 

Figuur 16: Zeewierproductie (droog) in tonnen (2005-2010) (naar: DoF statistieken, 2016) 

De verwerkingsfabrieken direct aan de kust zijn gesloten door gevallen van kidnapping door de 
Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf (zie ook het artikel ‘Seaweed industry dying due to kidnappings’ 
(16/7/2016)11). Er is momenteel nog 1 bedrijf dat gedroogd zeewier opkoopt en verwerkt: Tacara, in 
de plaats Tawau. Dit bedrijf produceert semi-refined collageen (SRC) voor de ingrediëntenindustrie 
wereldwijd, via een tussenhandelaar. De fabriek is niet direct naast het productiegebied en schakelt 
een tussenhandelaar in die het zeewier over land transporteert. Het heeft een maximumcapaciteit van 
60 ton gedroogd zeewier. Tacara wil ook onbewerkt gedroogd zeewier naar de EU exporteren (voor 
directe consumptie) maar heeft hier (nog) geen vergunning voor. 

De prijs voor zeewier (door een tekort aan vraag) is drastisch gedaald van ongeveer RM4,5 (EUR1) 
per kg gedroogd zeewier tot RM1-RM1,5 (EUR0,25), met als gevolg dat ongeveer 80% van de 4000 
boeren stopten met produceren.  

Kansen voor Nederland 

- Het Department of Fisheries heeft aangegeven dat er in de toekomst oogsttechnologie zal 
moeten worden aangeschaft voor zeewier. In Nederland wordt steeds meer onderzoek gedaan 
naar zeewierproductie en efficiënte oogstmethoden. In de toekomst zijn er dus mogelijkheden 
voor export van expertise en (oogst)technologie.   

- Zeewier wordt in Maleisië momenteel geproduceerd door vegetatieve vermeerdering; op den 
duur zal voor constante kwaliteit vanuit zaad geproduceerd moeten worden. In Nederland kan 
men zeewier uit zaad produceren en deze ontwikkelingen worden internationaal met interesse 
gevolgd. In de toekomst zijn er dus mogelijkheden voor export en zaadtechnologie.    

- Om de ex-farmwaarde van zeewier te verhogen (en de sector te stimuleren) zullen 
uitvoerproducten gediversifieerd moeten worden (nu blijft dit beperkt tot semi-geraffineerd 
carageen voor de exportmarkt); men (overheid en Tacara) is op zoek naar 
verwerkingsmogelijkheden en exportmarkten voor zeewier(producten). In Nederland is er 
groeiende kennis in zeewier ‘bioraffinage’ (food & biobased). Mogelijk kunnen er (betaalde) 
onderzoeksprojecten kunnen worden gestart over diversificatie en vermarkting van de uitvoer.  

                                                
11 http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=111349  

http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=111349
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Figuren 17 & 18: Zeewierproductie en oogst (bron: eigen materiaal en DoF presentatie) 

 

Siervissen en aquatische planten 

Maleisië is van oudsher een grote speler in de mondiale siervisproductie. Er worden meer dan 250 
soorten gecultiveerd door 474 producenten op 961 hectares, waarvan 71% in de staat Johor en 27% 
in Perak. Belangrijke exportlanden zijn Singapore, de EU, Japan, Australië en China. De export naar 
EU is enkele jaren geleden stilgelegd door een verbod op de uitvoer van koikarper wegens het Koi 
Herpes Virus (KHV). Deze impactvolle maatregel heeft de overheid gestimuleerd om richtlijnen op te 
stellen voor productie om te kunnen voldoen aan relevante internationale eisen en standaarden 
(visgezondheid, ziektemanagement).  

Kansen voor Nederland 

- Nu de kwaliteit van deze subsector door de richtlijnen constant is, is Maleisië op zoek naar 
nieuwe of hernieuwde exportpartners. Nederland is een van de belangrijkste importeurs en 
distributeurs van siervissen en aquatische planten van Europa. In 2015 werden er siervissen 
uit Maleisië naar Nederland geëxporteerd (ter waarde van RM 1,37 miljoen – EUR 300,000) en 
63 ton aquatische planten (RM 226,000 – EUR 50,000). Er zijn dus mogelijkheden om de 
import en doorverhandeling uit Maleisië te verhogen. 
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3. Invoer: voer, technologie, certificering 

3.1 Vis- en garnalenvoer 
Voer is de grootste kostenpost voor de vis- (en garnalen)producent en bedraagt tot 70% van de totale 
uitgaven. In 2015 waren er 24 voerfabrieken in Maleisië met een totale productie van 45,235 ton (zie 
locaties in de statistieken gegeven in Appendix 4. 

De Maleisische aquavoermarkt is competitief en wordt beheerst door vier grote bedrijven: Star 
Feedmills (onderdeel van de Charoen Pokphand (CP) group, welke ongeveer 50% van de 
aquacultuurproductie in Maleisië beheert), Cargill, Dindings Soya Multifeeds, en Gold Coin) welke 
ongeveer 80% van de voerindustrie beslaan. Appendix 5 geeft een overzicht van de voerproducten per 
producent. Ondanks de aanwezigheid van deze bedrijven wordt 60% van het vis- en garnalenvoer 
geïmporteerd, met name uit omringende landen Vietnam, Indonesië, en Taiwan. Er wordt verwacht 
dat de huidige ontwikkelingen in marine visproductie in offshore kooien (veelal Chinees-Maleisiërs 
exporterend naar Hong Kong) de vraag naar geëxtrudeerd voer zullen doen toenemen.  

De ingrediënten zijn afhankelijk van het voertype (goedkoper of premium). Ongeveer 80% van de 
ingrediënten wordt geïmporteerd. Naast ofwel geïmporteerd of lokaal vismeel, zijn andere ruwe 
grondstoffen gewoonlijk sojameel, tarwemeel, visolie, lecithine, en cholesterol. In heel (Zuidoost) Azië 
heeft er een stijging van de ruwe grondstoffen plaatsgevonden – sinds 2012 is een stijging van 20% 
voor sojameel, mais, en tarwe waarneembaar. Ook vismeelprijzen zijn gestegen. Voerprijzen zijn 
grillig en fluctueren naar gelang markprijzen van de ruwe grondstoffen. Geïmporteerd vismeel (CP 
meer dan 65%) wordt gewoonlijk gebruikt voor premium voer en marien visvoer. Uitdaging blijft om 
het aandeel visolie en vismeel in het voer te reduceren. Charoen Pokphand verkondigden dat ze 
vismeelvrij garnalenvoer zouden produceren in 2015. Persoonlijke communicatie met Gold Coin (zie 
Box 7) onthulde dat dit bedrijf naar hetzelfde streeft. 

Vis 

In de zoetwatersector wordt veelal commercieel voer gebruikt. De zoetwatervissector bestaat 
voornamelijk uit kleine boeren die een slechte onderhandelingspositie hebben vis-a-vis de 
voerfabrieken. Aan de andere kant zijn (deze) fabrieken afhankelijk van boeren die (tijdelijk) stoppen 
met de productie wanneer de ex-farm prijs te laag is, zoals in 2013 gebeurde met de Aziatische 
zeebaars in Maleisië.  

Visvoerproducenten hebben te maken met een onzekere vraag, door de grillige ex-farm prijzen voor 
tilapia en Afrikaanse meerval. Wanneer de ex-farm prijzen dalen, zijn boeren gewoon over te 
schakelen naar zelfgemaakt voer (productie wordt geschat op 60,000 ton in 2013), vooral in de 
meervalproductie. Dit wordt gezien als zorgwekkend voor voedselveiligheid en hygiëne, daar het ruwe 
materiaal voor farm-made voer gewoonlijk bestaat uit pluimvee-ingewanden. Het doel van de 
overheid is om de productie van tilapia en Afrikaanse meerval te verhogen om te compenseren voor 
de daling van wilde visvangst. Er wordt gesuggereerd dat de voerindustrie zal moeten inzetten op 
goedkoop voer. Er werd verwacht dat de vraag naar pelletvoer met 20% zou toenemen tussen 2014-
2017, en het geëxtrudeerd voedsel slechts met 15%. 

In de mariene aquacultuur wordt nog altijd veel ‘trash feed’ gebruikt (bijvangst van vissers welke voor 
een zeer lage prijs aan aquacultuurproducenten wordt verkocht). Momenteel wordt er 325% meer 
trash fish gevangen dan in 1970 en is het aandeel van trash fish in totale visvangst toegenomen van 
19% in 1970 tot 26% in 2009 (zie ook het artikel “Catching trash fish to ‘feed’ fish farms not 
sustainable”12 (9/9/2016)). Boeren zien deze trash fish nog altijd als de goedkoopste optie, hoewel de 
Feed Conversion Ratio vele malen lagen ligt vergeleken met commercieel visvoer. De Maleisische 
overheid ziet zich genoodzaakt om maatregelen te nemen en verwacht wordt dat de vraag naar 
commercieel zeevisvoer zal toenemen. 

                                                
12 http://www.thestar.com.my/metro/community/2016/09/09/thrashing-the-seas-food-chain-don-catching-trash-
fish-to-feed-fish-farms-not-sustainable/  

http://www.thestar.com.my/metro/community/2016/09/09/thrashing-the-seas-food-chain-don-catching-trash-fish-to-feed-fish-farms-not-sustainable/
http://www.thestar.com.my/metro/community/2016/09/09/thrashing-the-seas-food-chain-don-catching-trash-fish-to-feed-fish-farms-not-sustainable/


  Aquacultuur in Maleisië  22 
 

Garnalen 

Van 2010 tot 2013 is de vraag naar garnalenvoer afgenomen (60,000 ton in 2013 tegen 127,000 ton 
in 2010), grotendeels te wijten aan een sterke productieterugloop door EMS sinds 201113. Na 
herhaaldelijk teleurstellende garnalenoogsten door EMS vond er veelal een verschuiving plaats naar 
viscultivatie (Aziatische zeebaars en tilapia) in voormalige garnalenvijvers. De (voorzichtig) 
herstellende garnalensector doet de vraag echter weer toenemen. 

De verschillende merken garnalenvoer geproduceerd door Aziatische voerbedrijven draaien om enkel 
twee soorten: de P.monodon en de litopenaeus vannamei. Het voornaamste verschil tussen de 
voersoorten zijn de proteinelevels: monodonvoer bestaat uit 40-41% crude protein (CP) voor 
startvoer en kruimelvoer en 38% CP voor groei en finisher pellets. Het is gebruikelijk voor 
voederfabrieken om vismeel te importeren (veelal uit Chili of Peru) voor dergelijk premiumvoer. 
Boeren geven de voorkeur aan dit voer wanneer zij een hoge dichtheid hanteren of wanneer er door 
een goede oogst geïnvesteerd kan worden. L. vannameivoer (startvoer) bestaat voor 34-36% uit CP 
en voor groeivoer en ‘finisher pellets’ uit 32%-34%.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansen voor Nederland 

- De vier in Maleisië opererende voerbedrijven bieden sterke concurrentie, hoewel het huidige 
aanbod de groeiende aquacultuurproductie niet verzadigt – er is ruimte voor nieuwe 
voerfabrieken in de regio voor vis (goedkoop voer voor zoetwatervis, prijzen voor zeevisvoer 
liggen hoger) en garnalen.  

- DSM Thailand levert premixen en vitaminen aan onder andere Cargill, die de producten in het 
voer verwerkt en verkoopt aan aquacultuurproducenten in de regio. DSM Maleisië levert 
vitamines aan DSM Thailand en onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een 
premixfabriek in Maleisië op te zetten. DSM Maleisië heeft zich welwillend getoond om samen 
te werken met Nederlandse voerbedrijven en/of informatie te verschaffen.  

- ‘Functioneel voer’ specifiek ontwikkeld voor verschillende groeistadia van vis en garnalen, 
wordt belangrijker. In Maleisië is er een voorkeur voor geëxtrudeerd startvoer in plaats van 
kruimelvoer in de eerste cultivatiefase (zoetwatervis). In Nederland is er veel kennis over voer 
er voerformulering en bedrijven die specifiek (start)voer leveren. 

- Onderzoek: Door de Universiti Putra Malaya (zie ook hoofdstuk 6) wordt onderzoek gedaan 
naar het gebruik van lokale ingrediënten voor visvoer, onder andere van verwerkingsafval van 
palmolie (POME). Er moet meer onderzoek gedaan worden naar e.g. de verbetering van de 
verteerbaarheid. Dit zijn thema’s die ook in Nederland worden onderzocht. 

                                                
13 Vóór 2010 groeide de garnalenindustrie met 11,8% in Maleisië, wat de vraag naar voer sterk deed toenemen. 
Boeren schakelden over naar de P. vannamei garnalen die ze in hogere dichtheden kweekten (80 post larvae/m2) 
dan de P. monodon (30 post larvae/m2). 

- Gold Coin pioniert in diervoeding (vee en aqua, inclusief jonge dieren en broderijvoer, premixes, 
concentraten en mengvoeders) en de productie van ‘wetenschappelijk gebalanceerd’ diervoer  in Azie. 
GC is een van de grootste private agribedrijven met 2,400 werknemers in 22 productiefaciliteiten in 10 
landen. De productiecapaciteit is ca. 2,5 miljoen ton per jaar. GC heeft een R&D faciliteit in Maleisië.  

- Gold Coin focust voor 90% op garnalenvoer. Ook heeft Gold Coin ouderdieren (broederijen) over de 
wereld. GC levert met name aan de grote producenten in Maleisie (ongeveer 48 klanten). Dit zijn bijna 
allemaal Chinees(-Maleisische) bedrijven. Gold Coin levert ook voer aan garnalenproducent Blue 
Archipelago (zie Box 4 in hoofdstuk 2.1). 

- Gold Coin ervaart dat de Chinees-Maleisiers een goede mariene aquacultuurproductie- en handel 
hebben in met name de staten Sabah en Penang, welke exporteren naar Hong Kong (levende groupers, 
en soms ook levende black tiger garnalen). 

- Gold Coin ontwikkelt momenteel een nieuwe garnalenvoerformule met een 1:1 FCR, zonder vismeel 
(deadline is 2018). 

- Wat de aquacultuursector in Maleisie nodig heeft (van Nederland), is technische expertise in met name 
de garnalenproductie. Ziekterisico’s stijgen en er is weinig tot geen training en kennis in 
ziektebeheersing. Ook zijn er mogelijkheden voor de introductie van Nederlandse technologie (met 
name in verwerking) en genetica. 

- http://www.goldcoin-group.com/upgrade/livestock/   

Box 7: Een van de vier grootste voerproducenten: Gold Coin (bron: communicatie met John 

Diener, Managing Director Aqua Division) 

http://www.goldcoin-group.com/upgrade/livestock/
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3.2 Technologie 
Maleisië importeert in groeiende mate buitenlandse aquacultuurtechnologie (jaarlijkse groei van 6,5% 
sinds 2013), gedreven door de (overheids)wens om de aquacultuurproductie te verhogen. Verwacht 
wordt dat een groei van minstens 6,5% tot 20% wordt doorgezet. Onderstaande Figuur 19  geeft een 
overzicht van agrotechnolgie-invoer (gerelateerd aan aquacultuur). De grootste categorie (plastic 
platen en folie) is voornamelijk voor de voering van vijvers. De drie volgende categorieën 
(waterzuivering, pompen, voeronderdelen) zijn relevant voor Nederlandse exporteurs.  

 

Figuur 19: Agrotechnologie-invoer in 2013 (naar: DoF-presentatie) 

De grootste handelspartners van Maleisië voor aquatechnologie zijn Japan, China, Thailand en de VS. 
Andere grote handelspartners liggen dichtbij Maleisië (Zuidoost Aziatische landen en Australië). Van 
Europese landen werd tot 2013 het meest geïmporteerd uit Duitsland, Engeland en Nederland. Sinds 
enkele jaren promoten met name Noorwegen en Denemarken hun aquacultuurindustrie en hebben zij 
zich hier op de kaart weten te zetten. Denemarken exporteert momenteel RAS-technologie en 
waterzuivering- en pompinstallaties. Noorwegen promoot naast haar technologie ook haar eigen 
producten (zalm), bijvoorbeeld door de organisatie van het jaarlijkse ‘Norwegian seafood gala dinner’ 
in Kuala Lumpur. 

Kansen voor Nederland 

- Vele geïnterviewden (bedrijven en overheid) wijzen op het belang van een toename van lokaal 
geproduceerde, kwalitatief hoogstaande pootvis. De vraag naar broederij(technologie) voor 
voornamelijk garnalen en mariene zeevis zal naar verwachting toenemen. 

- In het verleden is RAS technologie geïmporteerd (voor mariene vis) uit Denemarken, maar 
deze technologie lijkt niet goed te werken. In het algemeen is men (overheid, bedrijven) 
ontevreden met het lokaal functioneren van geïmporteerde (veelal westerse) technologie. In 
Nederland is expertise over lokaal inpasbare systemen. Hier liggen dus kansen voor de 
betreffende bedrijven om op maat gemaakte en (dus) lokaal aangepaste RAS systemen te 
ontwikkelen voor vermogende partijen. 

- Maccaferri Asia (momenteel distributeur van netkooien van het Japanse bedrijf Kasutani) heeft 
interesse getoond om Nederlandse producten in Maleisië te distribueren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Nederlandse bedrijf Control Union heeft een kantoor in Maleisië en is actief in de ASC-certificering in 
aquacultuur. Tot nog toe hebben zij slechts tilapiabedrijven gecertificeerd (waaronder Trapia, de grootste 
speler), maar kunnen ook andere soorten certificeren. Als lokale partner kan het bedrijf verder een rol 
spelen in de promotie van Nederlandse technologie en consultancy. Certificering (inclusief 
halalcertificering) wordt steeds belangrijker voor importerende landen en dus voor Maleisische 
producenten die momenteel exporteren en hun exportlanden willen diversifiëren. 

http://www.controlunion.com  

Box 8: Certificering: De aanwezigheid van Control Union 

http://www.controlunion.com/
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4. Uitvoer: verwerking en afzet 
 
Dit rapport richt zich vooral op de productiekant van Maleisische aquacultuur. In de verscheidene 
voorgaande hoofdstukken is tevens gegaan op de rest van de keten – hieronder volgt een 
samenvattend overzicht van kansen voor Nederland wat betreft uitvoer (verwerking en afzet). 
 
Uit Maleisië worden zeevissen (Aziatische zeebaars, groupers, black tiger garnalen, vannamei-
garnalen en enkele zoetwatervissen (tilapia) geëxporteerd naar Singapore, Taiwan, China en 
Hongkong. Black tiger garnalen en vannamei-garnalen worden ofwel diepgevroren of verwerkt 
(toegevoegde waarde) geexporteerd naar de EU, Japan, VS en Australie. Het kan worden aangenomen 
dat bijna alle geproduceerde black tiger garnalen worden verwerkt voor de exportmarkt.  

4.1 Verwerking 
 
Maleisië heeft een groeiende, relatief professionele en grootschalige garnalensector. De 
zusterbedrijven Golden Fresh en Pacific West zijn de grootste Maleisische garnalenverwerkende 
bedrijven en exporteren garnalen- en visproducten naar onder andere de EU. Ook spelen ze een 
belangrijke rol in de promotie van zeevis- en vruchtenconsumptie in Maleisië (zie ook het 
krantenartikel “An eye on the tide14” (8/8/2016) voor de werkwijze en visie van Golden Fresh).  

Kansen voor Nederland 

Nederland heeft ongeveer 600 bedrijven, die de verwerking en handel van vis in Nederland verzorgen 
(gefileerd, gepaneerd, gerookt, geconserveerd of op een andere manier verwerkt). De 
platvisverwerking en de verwerkende industrie van schaal- en schelpdieren nemen het grootste deel 
van de totale omzet voor hun rekening (bron: Dutchfish). Een belangrijke deelsector van de 
Nederlandse visverwerkende industrie is de garnalenverwerking. Er liggen kansen voor deze bedrijven 
om verwerkingstechnologie (e.g. pellen, vriezen, koken) te exporteren naar Maleisië.   

4.2 Internationale vishandel  
Mede door overheidsmaatregelen neemt de vis- en garnalenproductie in Maleisië snel toe. Na de 
tijdelijke handelsstop van Maleisië naar de EU in 2012 werden nieuwe markten gevonden in het 
Middenoosten, Rusland en China/Hongkong. China blijft een belangrijke markt voor met name zeevis, 
en/maar veel bedrijven willen hun output diversifiëren en willen graag (weer) naar de EU exporteren. 
Nederland zou kunnen fungeren als een toegangspoort naar de rest van Europa voor Maleisische vis 
(tilapia) en garnalen. Uit gesprekken met de Malaysia Shrimp Industry Association bleek een grote 
interesse in Nederland als een dergelijke toegangspoort. De Association verwacht een grote toename 
van garnalenproductie (vooral vannamei) vanaf 2017 door haar opgezette aquacultuurparken (zie ook 
hoofdstuk 2.3 over garnalenproductie). Garnalenexportbedrijven zoals Golden Fresh zijn zeer 
geinteresseerd om meer te exporteren naar de EU (zie ook het artikel “Golden haul for seafood 

exporter15 (31/10/2015). 

Kansen voor Nederland 

De visvangst, handel en de verwerking van vis nemen een vooraanstaande positie in Nederland in. 
Importen van over de hele wereld hebben de eigen aanvoer uit zee veruit overvleugeld. Tal van 
vissoorten komen vers of diepgevroren het land binnen. Een deel wordt direct doorverhandeld waarbij 
Nederland als draaischijf fungeert. Nederland heeft deze belangrijke leveranciersfunctie te danken aan 
een combinatie van bijzondere factoren: een unieke ligging, uitstekende verbindingen, handelsgeest, 
diepgaande kennis van zaken, gevoel voor service, betrouwbaarheid, korte communicatielijnen plus 
het vermogen specifieke wensen van de klant snel en adequaat te honoreren (bron: Visbureau). 
Maleisië exporteerde in 2015 ca. 149 ton visproducten ter waarde van RM 1,37 miljoen (EUR 304,000) 
naar Nederland, vooral tilapiafilets. Geïnterviewde partijen toonden zich erg geïnteresseerd om de 
export naar Nederland een nieuwe boost te geven. 

                                                
14 http://www.thestar.com.my/metro/smebiz/focus/2016/08/08/an-eye-on-the-tide/  
15 http://www.thestar.com.my/metro/smebiz/news/2015/10/31/golden-haul-for-seafood-exporter-company-is-
confident-of-showing-robust-growth-with-its-strong-globa/ 

 

http://www.thestar.com.my/metro/smebiz/focus/2016/08/08/an-eye-on-the-tide/
http://www.thestar.com.my/metro/smebiz/news/2015/10/31/golden-haul-for-seafood-exporter-company-is-confident-of-showing-robust-growth-with-its-strong-globa/
http://www.thestar.com.my/metro/smebiz/news/2015/10/31/golden-haul-for-seafood-exporter-company-is-confident-of-showing-robust-growth-with-its-strong-globa/


  Aquacultuur in Maleisië  25 
 

5. De Maleisische overheid en aquacultuur  
De overheid heeft als speerpunt om de lokale visproductie (inclusief duurzame vangst) te verhogen en 
heeft hiervoor maatregelen genomen. Dit is in kader van haar 2020-ontwikkelingsplan (Economic 
Transformation Programme – ETP). De overheid streeft naar een productiegroei die de groeiende 
vraag naar vis overstijgt. De volgende overheidsdoelstellingen hebben betrekking op 
visserij/aquacultuur:  

 Een productie van 3 miljoen ton per jaar door een verhoogde productie van diepzeevisserij 
(0,47 miljoen ton), aquacultuurproductie van 1,4 miljoen ton, en het behoud van 
kustvisserij op 1,4 miljoen ton tegen 202016 

 Streven naar een verhoogde export van visserijproducten tot een waarde van RM3,3 miljard 
(EUR0,759 miljard) en de import te beperken tot het huidige bedrag RM2,8 miljard (EUR0,644 
miljard) 

 Streven naar een minimuminkomen van RM3,000 (EUR690) per maand voor elke visserij-
ondernemer (bron: presentatie DoF, 2016) 

In onderstaande Figuur 20 worden deze doelstellingen grafisch weergeven. 

 

Figuur 20: De doelstellingen van de overheid betreffende visvangst en aquacultuur (bron: 

presentative DoF, 2016) 

Om bovenstaande doelstellingen te bewerkstelligen, zijn verschillende maatregelen genomen. In Box 9 
wordt uitleg gegeven over twee specifieke aquacultuurprogramma’s als deel van het overkoepelende 
Economic Transformation Programme.  In Box 10 wordt het beleid en de ontwikkelingsprogramma’s 
van het Department of Fisheries (onderdeel van het Ministry of Agriculture) genoemd (zie ook de drie 
specifieke ontwikkelingsstrategieën om aquaproductie te verhogen in Appendix 5). Tenslotte 
stimuleert Maleisië buitenlandse investeringen in de sector. Hiervoor heeft zij gunstige maatregelen 
opgesteld, zoals de Pioneer status (70% vrijstelling van belasting op het statutaire inkomen 
gedurende de eerste vijf jaar); Investment tax allowance (belastingaftrek van 70% op gekwalificeerde 
kapitaaluitgaven). Zie Box 11 voor een bedrijf dat hierin een rol speelt. 

                                                
16 Na gesprekken met de overheid bleek dat de beoogde doelstelling van een 1:1 visserij-aquacultuur ratio tegen 
het jaar 2020 te ambitieus is gebleken – er werd niet (voldoende) rekening gehouden met tegenvallende 
garnalenoogsten door EMS-uitbraken na 2010.  
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Organisatie en regulering van de sector 
De Maleisische aquacultuur- en visserijsector is gereguleerd onder de Fisheries Act No. 317 (1985). Er 
is een duidelijke scheiding tussen federaal (mariene zaken) en staatsbestuur (inlandse zaken). De 
belangrijkste federale authoriteit is het Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA), met 
het Department of Fisheries dat zowel mariene visserij als inlandse visserij overziet (inlandse visserij 
in samenspraak met de staatsauthoriteit). Wat betreft inlandse visserij en aquacultuur is het federale 
orgaan verantwoodelijk voor experimentele aquacultuurstations voor demonstraties; 
visteeltfaciliteiten, en trainingscentra.  

Afvalwater wordt gemonitord door het Department of Environment onder het Ministry of Natural 

Resources and Environment. Een vergunning is nodig om afvalwater terug te storten in het 
waterlichaam. Huidige reguleringen verplichten alle visboerderijen in het bezit te zijn met een 
treatment pond om te voorkomen dat onbehandeld water zomaar terug wordt gestort. Wat betreft 
ziektemanagement zijn er geen specifieke maatregelen. Algemene diergezondheid en – bescherming 
valt onderhet Department of Veterinary Services (tevens onderdeel van het Ministry of Agriculture). Er 
zijn ook geen reguleringen wat betreft medicijngebruik (antibiotica) in aquacultuur in Maleisië.  

De twee belangrijkste industrie-organisaties die de economische en sociale interesse van de sector 
promoten, zijn de Marine Fish Farmers Association of Malaysia (MFFA) en de Malaysian Fisheries 
Society (MFS). Beiden richten zich op ontwikkeling en management van aquacultuur en visserij op 
efficiente en duurzame wijze. MFS richt zich ook op sectorspecifiek onderzoek. 

Regionale integratie verplicht Maleisië om de ASEAN-regulaties te respecteren. Dit gaat om drie 
reguleringen over garnalenproductie in het algemeen, P.Monodon pootvis, en P.Monodon 
broederijproductie. Maleisië neemt ook deel in het Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific 
(NACA) en Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), welke regionale ontwikkeling en 
samenwerking in aquacultuur stimuleren. 

 

 

 
Binnen het Economic Transformation Programme, dat Maleisië een hoog-inkomenland moet maken 
tegen het jaar 2010, zijn twaalf National Key Economic Areas (NKEA) gedefinieerd, waarvan één 
landbouw. Binnen de landbouw NKEA zijn twee Entry Point Projects (EPP) geformuleerd met directe 
betrekking op de ontwikkeling van aquacultuur:  

 Entry Point Project 4: Geïntegreerde kooicultuur (omschrijving in 2011) 

Deze EPP beoogt een productiestijging van hoogwaardige vissoorten (zeebaars, grouper, tilapia) goed 
voor een bijdrage van 28% aan de stijging van de totale aquacultuurproductie. Dit zal worden 
bewerkstelligd door vier ‘anchor companies’ die zowel zijn eigen productie zal beheren als ook 
extensieve ondersteuning zal bieden (training, standard operation procedures) aan 
contractproducenten. Op hun beurt zullen contractproducenten verzekerd zijn van een afzet aan de 
anchor companies (7 in totaal).   
 

 Entry point project 6: Verhogen van garnalenexport voor premium-markten door het opzetten 
van ‘Integrated Zones for Aquaculture Model’ (IZAQ) (omschrijving in 2011) 

De IZAQ’s bestaan uit netwerken van grootschalige industriële aquacultuur op land, inclusief 
geintegreerde broederijen, grow-out boerderijen, een verwerkingsfabriek en voerfabriek. Net als bij 
EPP 4 wordt er gebruik gemaakt van ‘anchor companies’ (11 in totaal) die verantwoordelijk zijn voor 
de productie en afzet van kleinere producenten.  

De overheid draagt financieel voor 30% bij aan de ontwikkeling van bovenstaande projecten, en 
waarborgt daarbij kwaliteit en kwantiteit, met veel aandacht op biosecurity.  

 

 Box 9: Het Economic Transformation Programme en de rol van aquacultuur in Maleisië 
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1. Front Liner Extension Services  

 Reorganization of DoF’s Structure (Strengthening district and state workforce).  
 Extension services /stakeholder consultation.  
 Aquaculture Extension Modules (Adult education, attitude changes, fish breeding technology, fish 

health and disease prevention, Good Aquaculture Practices, Marketing, Processing).  
 Data collection & development information.  
 Monitoring : Technical Committee & Reports  

2. Strengthening production value chains 

 Development of Aquaculture Entrepreneurship (fish breeding, input supply & marketing). 
 Development of supporting infrastructure (nursery centre, collection/distribution centre). 
 Financial supports (TEKUN, Agro-bank). 
 Roles of Farmers/Fishermen Association network in supplying inputs and marketing. 

 3. R&D+C   

 Brood-stock Development.  
 Breeding technology, feed formulation, Intensive Recirculating Aquaculture Technology.  
 Aquaculture vaccines.  

 4. Development of New Aquaculture Zones 

 New AIZ (Sabah/Sarawak).  
 Private Sector Investment.  
 Aquaculture production in public waters (Paddy Irrigation Infrastructure)  

 5. Manpower Development  

 Aquaculture Vocational Training (NATC).  
 Career Development & Farm Certification.  
 Local skill workers quota.  

 6. Aquaculture Regulation  

 Licensing of Aquaculture Operations.  
 Controls of chemicals and drugs usages.  
 Controls on supply and movement of live aquatic organisms (brood-stock and fish fry).  
 Records and data collection.  

 7.Farm Certification  

 Local certification (Halal, MyGap).  
 Export & International Certification & Standards.  

Box 11: Malaysian Bioeconomy Development Corporation: Een overheidsbedrijf dat 

investeringen in technologie promoot 

Box 10: Beleid en ontwikkelingsprogramma’s van het Department of Fisheries 

Bioeconomy is een Maleisisch overheidbedrijf dat beoogt om de (bio)technologie te ontwikkelen. Binnen het 
landbouwdepartment van het bedrijf valt ook de aquacultuursector. Ze begeleiden lokale en internationale 
bedrijven die willen investeren in innovatieve technologie en stimuleren dit door versoepeling van 
belastingmaatregelen. Bioeconomy ziet mogelijkheden voor Nederland om bij te dragen aan de ontwikkeling 
van de schelpdierindustrie.  

http://www.bioeconomycorporation.my/bioeconomy-malaysia/  

http://www.bioeconomycorporation.my/bioeconomy-malaysia/
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6. Onderwijs en onderzoek in aquacultuur 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de universiteiten in Maleisië die actief zijn in 
aquacultuuronderzoek. Website-links naar hun programma’s zijn in de voetnoten vermeld voor meer 
informatie over specifieke onderzoeksthema’s. De Maleisische overheid heeft flink gekort op het hoger 
onderwijsbudget en moedigt universiteiten aan om samen te werken met bedrijven en onderzoek te 
doen dat aansluit op (commerciële) actualiteit – universiteiten moeten 30% van hun 
onderzoeksbudget zelf vinden. Dit heeft ook effect op het aquacultuuronderzoek van de universiteiten, 
dat een toegepast karakter krijgt. Zo is Universiti Putra Malaysia samen met Universiti of Malaya een 
samenwerkingsverband (twee jaar) aangegaan met een garnalenbedrijf.  

Tabel 3: Lijst van Maleisische universiteiten en hun aquacultuurprogramma’s 

Staat Naam  Omschrijving 

Selangor Universiti 
Putra 
Malaysia17 

Heeft een Department of Aquaculture18; hebben PhD students 
begeleid met Wageningen University; bieden een Bachelor in 
Aquaculture19  

Kuala 

Lumpur 

Universiti of 
Malaya 

Bieden een Bachelor of Science in Ecology Biodiversity, met Aquatic 
Ecology and Management (including aquaculture) als facultatieve 
module 

Terengganu University 
Malaysia 
Terengganu 

Aanwezigheid van de School of Fisheries and Aquaculture Sciences 

(FiSHA)20 met een internationaal stageprogramma en undergraduate 
en postgraduate programma’s in aquacultuur en 
aquacultuurtechnology. De universtiteit neemt deel in het EURASTIP 
aquacultuurproject (‘promoting multi-stakeholder contributions to 
international cooperation on sustainable solutions for aquacultural 
development in South-East Asia’21) met Wageningen Universiteit, 
Gent Universiteit, Stirling Universiteit, Worldfish en Ho Chi Min 
University. 

Penang Universiti 
Sains 
Malaysia en 
haar Center 

for Marine 

and Coastal 

Studies 

Aanwezigheid van het Center for Marine and Coastal Studies22 
(inclusief onderzoek naar mariene aquacultuur, met name 
schelpdieren en (dus) green aquaculture) dat financiering ontving 
van het Netherlands Foundation for Tropical Research;  
Bezitten een Aquaculture Department binnen de School of Biological 
Sciences23 met verschillende laboratoria: Fish Genetics; Fish Nutrition 
(‘internationally recognized as a major research center for tilapia 
nutrition and lipid research’ )24; en Fish Biology. Bieden 
undergraduate B.Sc (Applied Science) en Postgraduate programma’s 
in Aquatic Biology (vakken in aquacultuur). 

Sabah University 
Malaysia 
Sabah (UMS) 
en haar 
Borneo 

Marine 

Research 

Institute25 

Het BMRI biedt vijf post-graduate en post-doctorate programma’s in 
aquacultuur (mariene aquacultuur inclusief zeewier), met veel 
onderzoeksfaciliteten (vis- en garnalenbroederijen, 
onderzoekslaboratoria). Z Organiseren jaarlijks het “International 
conference on marine science and aquaculture.”26 PhD-studenten in 
Nederland (o.a. Leiden). Zeewieronderzoek richt zich op cultivering 
off-shore en onshore en nieuwe soorten voor commercialisering.    

                                                
17 http://www.upm.edu.my/?LANG=en  
18 http://www.agri.upm.edu.my/?LANG=en&uri=/direktoripakarjaq  
19 http://www.agri.upm.edu.my/?LANG=en&uri=/boaabm  
20 http://fisha.umt.edu.my/  
21 Op het moment van schrijven is dit project, met het European Aquaculture Technology & Innovation platform als coordinator, net 
van start gegaan. Doel is om een ‘international multistakeholder platform (European-Asian Technology and Innovation Platform) 
met als doel om internationale samenwerking tussen Europa en Zuidoost Azië (academisch en commercieel) op het gebied van 
duurzame aquacultuur te bevorderen.  
22 https://cemacs.usm.my/index.php/ms/  
23 http://bio.usm.my/index.php/research/aquaculture  
24 http://bio.usm.my/index.php/services/fish-nutrition-laboratory  
25 http://www.ums.edu.my/ipmbv2/index.php/en 

http://www.upm.edu.my/?LANG=en
http://www.agri.upm.edu.my/?LANG=en&uri=/direktoripakarjaq
http://www.agri.upm.edu.my/?LANG=en&uri=/boaabm
http://fisha.umt.edu.my/
https://cemacs.usm.my/index.php/ms/
http://bio.usm.my/index.php/research/aquaculture
http://bio.usm.my/index.php/services/fish-nutrition-laboratory
http://www.ums.edu.my/ipmbv2/index.php/en
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Overige belangrijke onderzoeksinstellingen 

 

WorldFish  

WorldFish is een internationale NGO die duurzame aquacultuur- en visserij promoot ter 
armoedebestrijding. Het hoofdkantoor is in de staat Penang, waardoor de organisatie een goede 
kennis heeft van de sector in Maleisië. WorldFish werkt samen met de Wageningen Universiteit 
rondom de thema’s rassen en genetica en visvoer – en gezondheid. WorldFish heeft een eigen 
tilapiasoort ontwikkeld (Genetically Improved Fast-growing Tilapia – GIFT) van welke zij het zaad 
tegen een gunstige prijs verkoopt aan het Department of Fisheries, die het vervolgens ontwikkelen en 
vermeerderen in hun ‘broodstock centres’. Daarna wordt het pootgoed verkocht (en soms 
gedistribueerd) aan lokale boeren. Zowel de overheid als WorldFish moedigen (buitenlandse) bedrijven 
aan om Breeding Multiplication Centres (BMC’s) te starten in Maleisië om zo het aanbod van 
kwalitatief goed pootgoed in Maleisië te verhogen. WorldFish heeft serieuze plannen om visvoer te 
ontwikkelen met het Novacq-ingredient27 om het dierlijk aandeel in visvoer te verlagen. 

Fisheries Research Institute Malaysia 

Het belangrijkste onderzoekscentrum van de overheid op het gebied van vis, het Fisheries Research 
Institute Malaysia28 (FRIM), is ook gesitueerd in Penang. Het FRIM heeft onderzoeksbranches op 
verschillende locaties in Maleisië, elk gespecialiseerd in een specifiek onderzoeksterrein (e.g. National 
Prawn Fry Production and Research Center; Freshwater Fisheries Research Center; Brackishwater 
Research Center; Marine Fish Production and Research Center).  

   

                                                                                                                                                       
26 http://www.ums.edu.my/ipmbv2/icomsa/ 
27 http://www.aginnovators.org.au/news/sustainable-prawn-feed-additive-boosts-quality-and-size  
28 http://www.fri.gov.my/  

http://www.ums.edu.my/ipmbv2/icomsa/
http://www.aginnovators.org.au/news/sustainable-prawn-feed-additive-boosts-quality-and-size
http://www.fri.gov.my/
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7. Conclusie: kansen voor Nederland 
In voorgaande hoofdstukken zijn de subsectoren uitgebreid beschreven en kansen voor de Nederland 
aquacultuur- en visverwerking/handelssector uiteengezet. De Maleisische aquacultuursector is zeer 
divers en is daarom interessant voor een breed scala van Nederlandse bedrijven actief in aquacultuur 
(bv. voerbedrijven, technologie, genetica, verwerking). In onderstaande Tabel 4 worden de kansen 
per subsector samengevat. 

Voordelen van Maleisië en haar aquacultuursector zijn de volgende: 

- Strategische locatie: Mede dankzij haar strategische ligging in Zuidoost Azië is Maleisië een 
belangrijke producent, markt en handelsland voor vis en visproducten in de regio 

- Een groeiende visserij- en aquacultuursector: De groeiende aquacultuurproductie (inclusief 
zeewier) en visvangst leidt tot een groot aanbod van producten voor een verscheidenheid aan 
(vis)verwerkingsbedrijven in Maleisië en daarbuiten.  

- Sterke overheidssteun: Onder haar National Economic Transformation Programme (het 
nationale programma dat sectoren uitlicht en ondersteunt ter bevordering van de Maleisische 
economie) heeft de overheid aquacultuur en diepzeevisserij geselecteerd als strategie om het 
lokale visaanbod te verhogen en de export te doen toenemen (zie Box 12 voor nuancerende 
informatie). 

Belangrijk om te weten is dat zowel Noorse als Zweedse bedrijven actief zijn in de aquacultuursector 
in Maleisië. Naast mede-eigenaar te zijn van het grootste tilapiabedrijf Trapia, promoot Noorwegen 
haar technologie ook haar eigen producten (zalm), bijvoorbeeld door de organisatie van het jaarlijkse 
‘Norwegian seafood gala dinner’ in Kuala Lumpur. Denemarken exporteert momenteel RAS-
technologie en waterzuivering- en pompinstallaties. 

Tijdens verkennende gesprekken tussen de Maleisische overheid en de Nederlandse Landbouwraad is 
gebleken dat het Department of Fisheries een intensievere samenwerken met Nederland graag 
tegemoet ziet. Deze samenwerking zou zich richten op het faciliteren van 1) vishandel (garnalen en 
vis(producten) uit Maleisie naar Nederland (met eventuele doorverhandeling naar de rest van Europa); 
2) de aanschaf van Nederlandse technologie (productie en/of verwerking) en visvoer; 3) en mogelijke 
partnerschappen tussen Nederlandse en Maleisische kennisinstituten. Bovenstaande samenwerking 
wordt mogelijk in een Memorandum of Understanding vastgelegd, wat toekomstige communicatie en 
relaties vergemakkelijkt. 

  

Belangrijk om te weten alvorens zaken te doen in Maleisië is de huidige sociaal-politieke 
context die alles te maken heeft met de demografie. Er wonen drie verschillende 
bevolkingsgroepen in het land, te weten Maleisiërs (60%), Chinezen (24%) en Indiërs 
(10%). Maleisiërs (ook wel Bumiputera’s, ‘zonen van het land’, genoemd) vervullen 
posities in de regering en genieten op verschillende wijzen van voorkeursbehandelingen 
ten opzichte van de andere twee bevolkingsgroepen (quota bij universiteiten, 
gemakkelijker toegang tot leningen, trainingen voor boeren). Eerdergenoemde 
overheidsprojecten hebben dus met name betrekking op het Maleise deel van de 
bevolking. Chinees-Maleisiërs domineren de economie van het land en dit is ook 
gereflecteerd in aquacultuur, waarbij zij ook het voordeel hebben van een gemakkelijke 
communicatie met hun belangrijkste exportlanden (Hongkong en China voor met name 
hoogwaardige mariene vissoorten). In de statistieken van het Department of Fisheries 
(2015) is te zien dat Maleiers het actiefst zijn in  aquacultuurproductie, behalve in 
zoetwater pen-cultivatie, kokkelcultuur, en cultivatie in voormalige mijnen 
(gedomineerd door Chinees-Maleisiërs). Indiërs zijn amper actief in aquacultuur. 

Box 12: Verzuiling in Maleisië: De sociaal-politieke context van aquacultuur 
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Tabel 4: Lokale uitdagingen en trends binnen de Maleisische aquacultuur en kansen voor 

Nederland 

Sector Lokale uitdagingen/trends Kansen voor Nederland 

Productie 

Zoetwatervis Ziekten door zwakke genetica (tilapia) Export van kwalitatief hoogwaardige 
ouderdieren (rode tilapia) 

Groeiende vraag naar (lokaal 
geproduceerd) voer om te voldoen aan 
groeiende productie (tilapia, Afrikaanse 
meerval) 

Mogelijkheden voor voerfabrieken in 
de regio 

Vinden van exportmarkten voor 
(gecertificeerde) tilapia 

Certificering (tilapia), verhogen van 
bestaande import van tilapia(filet) 
Maleisië - Nederland 

Mariene vis Verminderen van het (onduurzame) 
gebruik van ‘trash fish’ als voer voor 
mariene vissen door over te schakelen op 
pellet-voer 

Export van functioneel visvoer; 
voerfabrieken voor pellet-voer voor 
mariene vissoorten 

Garnalen Toenemende professionalisering en 
interesse om terplekke waarde toe te 
voegen aan garnalen voor export  

Levering van 
garnalenverwerkingsapparatuur 

Vinden van exportmarkten voor stijgende 
productie 

Import van (verwerkte) garnalen 

Aanbod van hoogwaardig garnalenvoer 
voor productiestijging 

Mogelijkheden voor voerfabrieken in 
de regio 

Fluctuerende productie door vele ziekten Consultancy over ziektemanagement 

Overheidswensen w.b.t. onderzoek en 

toepassing: 
Combinaties van kennis- en 
technologie export 

Toepassen van Best Management 
Practices 

Automatisering om productiekosten te 
verlagen 

Ontwikkelen van duurzame 
productiesystemen 

Schelpdieren Drastische daling van kokkel- en 
mosselproductie 

Export van 
mosselzaadinvangstinstallaties en 
andere 
schelpdierproductietechnologie 

Zorgen over hygiëne van eindproducten Export van 
schelpdierverwerkingstechnologie 

Zeewier Diversifiëren van output (verwerking) en 
vinden van exportmarkten 

Onderzoekssamenwerking op het 
gebied van raffinage 

Siervissen en aquatische 
planten 

Uitbreiding van exportmarkten (hernieuwde) import en distributie 

Professionalisering van de sector Potentieel exporteren van RAS-
technologie voor broederij en 
kweekfaciliteiten 

Invoer 

Voer Toenemende vraag naar zoetwatervis, 
mariene vis en garnalenvoer 

Export van functioneel voer en 
opzetten van voerfabrieken in de 
regio 

Technologie Interesse in westerse broederij-, kweek-, 
oogst-, en verwerkingstechnologie  

Op maat gemaakte systemen 

Certificering Toenemende professionalisering van de 
sector vraagt om certificering voor 
exportmogelijkheden 

ASC-certificering 

Consumptieproducten Toenemende vraag in exotische vis- en 
schelpdieren 

Oester- en mosselexport 

Uitvoer Toenemende productie van o.a. tilapia en 
garnalen voor export 

Nederland als toegangspoort van EU 
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Statistieken 

Uitgebreide statistieken (anno 2015) uitgegeven door het Department of Fisheries van Maleisie in PDF-formaat 
(http://www.dof.gov.my/index.php/pages/view/2614). Zie Appendix 1 voor een inhoudsopgave van deze 
statistieken.  

 Aquacultuur in 2015 
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/7.Jadual_Ak
uakultur_.pdf  

 Broederijstatistieken 2015 
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/8.Jadual_Ha
tcheri_.pdf 

 IJsfabrieken, omzet van visserij, voerfabrieken (aantal) 
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/9.Jadual_Lai
n_.pdf  

Directory 

De aquacultuur-directory van het Department of Fisheries van Maleisië (namen en contactgegevens) 
(http://www.dof.gov.my/index.php/pages/view/337) 

 (1) Materiaalproducenten- en verkopers gerelateerd aan visserij  (565 entries) 
(http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/11)  

 (4) Bedrijven/fabrieken/leveranciers/verwerkers van vis(producten) (1030 entries) 
(http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/14) 

 (5) Aquaculture producers (302 entries)  
(http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/15)  

 (6) Siervisproducenten/leveranciers (368 entries) 
(http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/13)  

 (7) Zaadproducenten van vis en garnalen (191 entries) 
(http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/9)  

 (8) Exporteurs van siervi en vis(producten) (361 entries) 
(http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/12)  

http://www.agnet.org/htmlarea_file/activities/20110719101541/12.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800873-7.00001-4
http://www.dof.gov.my/index.php/pages/view/2614
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/7.Jadual_Akuakultur_.pdf
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/7.Jadual_Akuakultur_.pdf
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/8.Jadual_Hatcheri_.pdf
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/8.Jadual_Hatcheri_.pdf
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/9.Jadual_Lain_.pdf
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/9.Jadual_Lain_.pdf
http://www.dof.gov.my/index.php/pages/view/337
http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/11
http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/14
http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/15
http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/13
http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/9
http://www.dof.gov.my/index.php/database_stores/store_view/12
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Appendix  

Appendix 1: Inhoudsopgaven Department of Fisheries statistieken 
 

Inhoudsopgave  “Aquaculture statistics DoF 2015”29 

1. Number and area of freshwater ponds and cages, ex-mining pools, cement tanks, canvas 
tanks, pen culture and number of culturists by culture system and state, 2015 

2. Number and area of brackishwater/ marine ponds, cages and tanks, cockles, mussels, oysters 
and seaweeds and number of culturists by culture system and state, 2015 

3. Aquaculture production by state and culture system, 2015 
4. Wholesale value of aquaculture production by state and culture system, 2015 
5. Aquaculture production from freshwater culture system by species, 2015 
6. Wholesale value of aquaculture production from freshwater culture system by species, 2015 
7. Aquaculture production from brackishwater culture system by species, 2015 
8. Wholesale value of aquaculture production from brackishwater culture system by species, 

2015 
9. Number and area of freshwater ponds in operation and number of culturists and workers by 

race and state, 2015 
10. Number and area of ex-mining pools in operation and number of culturists and workers by 

race and state, 2015 
11. Number and area of freshwater cages in operation and number of culturists and workers by 

race and state, 2015 
12. Wholesale value of fish production from freshwater cages by state and species, 2015 
13. Number and area of cement tanks in operation and number of culturists and workers by race 

and state, 2015 
14. Number and area of cement tanks in operation and number of culturists and workers by race 

and state, 2015 
15. Number and area of pen culture in operation and number of culturists and workers by race 

and state, 2015 
16. Wholesale prices of freshwater fish at major markets by state and fish species, 2015 
17. -continued 
18. Number and area of pen culture in operation and number of culturists and workers by race 

and state, 2015 
19. Fish production from brackishwater/marine ponds by state and species, 2015 
20. Wholesale value of fish production from brackishwater/marine ponds by state and species, 

2015 
21. Number and area of brackishwater/marine cages in operation and number of culturists and 

workers by race and state, 2015 
22. Fish production from brackishwater/marine cages by state and species, 2015 
23. Wholesale value of fish production from brackishwater/marine cages by state and species, 

2015 
24. Number and area of brackishwater tanks in operation and number of culturists and workers by 

race and state, 2015 
25. Fish production from brackishwater tanks by state and species, 2015 
26. Wholesale value of fish production from brackishwater tanks by state and species, 2015 
27. Number and area of brackishwater pen culture in operation and number of culturists and 

workers by race and state, 2015 
28. Fish production from brackishwater pen culture by state and species, 2015 
29. Wholesale value of fish production from brackishwater pen culture by state and species, 2015 
30. Number and area of cockle culture and number of culturists and workers by race and state, 

2015 
31. Production of adult cockles by month and state, 2015 

                                                
29 http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/7.Jadual_Akuakultur_.pdf  

 

http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/7.Jadual_Akuakultur_.pdf
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32. Wholesale value of production of adult cockles by month and state, 2015 
33. Production of cockle seeds by month and state, 2015 
34. Wholesale value of production of cockle seeds by month and state, 2015 
35. Number and area of mussel culture and number of culturists and workers by race and state, 

2015 
36. Production of mussels by month and state, 2015 
37. Wholesale value of production of mussels by month and state, 2015 
38. Number and area of oyster culture and number of culturists and workers by race and state, 

2015 
39. Production of oysters by month and state, 2015 
40. Wholesale value of production of oysters by month and state, 2015 
41. Number and area of seaweed culture and number of culturists and workers by race and state, 

2015 
42. Production of seaweed by month and state, 2015 
43. Wholesale value of production of seaweed by month and state, 2015 
44. Wholesale prices of brackishwater fish at major markets by state and fish species, 2015 
45. - continued 
46. Retail prices of brackishwater fish at major markets by state and fish species, 2015 
47. - continued  
48. Number and area production of ornamental fish and number of culturists and workers by race 

and state, 2015 
49. Production of ornamental fish by state, 2015 
50. Value of ornamental fish by state, 2015 
51. Number and area production of aquatic plants and number of culturists and workers by race 

and state, 2015 

Inhoudsopgave “Fries and hatchlings supply 2015”30 

1. Production of freshwater fish fries and hatchlings from government hatcheries by hatchery and 
species, 2015 

2. Production of brackishwater and giant freshwater prawn fries from government hatcheries by 
hatchery and species, 2015 

3. Production of brackishwater fish fries and hatchlings from government hatcheries by hatchery 
and species, 2015 

4. Number and production of private freshwater fish fries and hatchlings hatcheries by state, 
2015 

5. Number and production of private prawn fries and nauplii hatcheries by state, 2015 
6. Number and production of private brackishwater fish fries and hatchlings hatchery by state, 

2015 
7. Distribution of freshwater fish fries for miscellaneous purposes and released into public 

waterbodies by state and species, 2015 
8. Distribution of freshwater fish fries to culturists by state and species, 2015 

Inhoudsopgave “Supportive industry 2015”31 

1. IJsfabrieken en koelingsapparatuurfaciliteiten, 2015 
2. Visserij-omzet, 2015 
3. Aantal visvoerfabrieken en productie per staat, 2015 

 

 

  

                                                
30 http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/8.Jadual_Hatcheri_.pdf 

31 http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/9.Jadual_Lain_.pdf  

http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/8.Jadual_Hatcheri_.pdf
http://www.dof.gov.my/dof2/resources/user_29/Documents/Perangkaan%20Perikanan/2015/9.Jadual_Lain_.pdf
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Appendix 2: Productiestatistieken van aquacultuur in Maleisië 2050-2014 (bron: FAO, 2015) 
Land 
Area 

Ocean 
Area 

Environment Species Scientific name 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

Malaysia Inland waters 
Freshwater 

 

Crustaceans Crustaceans   

Freshwater crustaceans Freshwater crustaceans   

Giant river prawn Macrobrachium rosenbergii 0 - 0 - 0 - 48 F 137  1 338  619  334  413  457  398  

Red claw crayfish Cherax quadricarinatus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 96  76  

Freshwater crustaceans Freshwater crustaceans 0 - 0 - 0 - 48 F 137  1 338  619  334  413  553  475  

Crustaceans Crustaceans 0 - 0 - 0 - 48 F 137  1 338  619  334  413  553  475  

Diadromous fishes Diadromous fishes   

Miscellaneous diadromous fishes Miscellaneous diadromous fishes   

Barramundi(=Giant seaperch) Lates calcarifer 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 37  23  6  

Miscellaneous diadromous fishes Miscellaneous diadromous fishes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 37  23  6  

River eels River eels   

Japanese eel Anguilla japonica 0 - 0 - 0 - 34 F 613 F 1 980  0 - 0 - 0 - 0 - 0 . 

River eels River eels 0 - 0 - 0 - 34 F 613 F 1 980  0 - 0 - 0 - 0 - 0 . 

Diadromous fishes Diadromous fishes 0 - 0 - 0 - 34 F 613 F 1 980  0 - 0 - 37  23  6  

Freshwater fishes Freshwater fishes   

Carps, barbels and other cyprinids Carps, barbels and other cyprinids   

Bighead carp Hypophthalmichthys nobilis 386 F 460 F 534 F 608 F 764  1 620  2 053  3 929  11 041  5 370  1 300  

Common carp Cyprinus carpio 9 F 26 F 76 F 222 F 1 283  981  675  1 273  1 830  1 512  1 795  

Grass carp(=White amur) Ctenopharyngodon idellus 584 F 1 285 F 1 611 F 1 560 F 1 108  1 484  873  1 916  3 029  572  427  

Hoven's carp Leptobarbus hoeveni 0 . 0 . 0 - 0 - 56  529  976  738  962  3 718  1 152  

Mrigal carp Cirrhinus mrigala 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 10  118  134  

Roho labeo Labeo rohita 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 10 895  2 897  2 171  

Silver barb Barbonymus gonionotus 0 - 0 - 363 F 947 F 1 790  1 673  903  1 560  7 480  3 559  1 585  

Thai mahseer Tor tambroides 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 15  20  18  

Tinfoil barb Barbonymus schwanenfeldii 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 159  124  395  

 
Hypsibarbus spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 30  100  152  

Carps, barbels and other cyprinids Carps, barbels and other cyprinids 979 F 1 771 F 2 584 F 3 337 F 5 001  6 287  5 480  9 416  35 451  17 989  9 128  

Miscellaneous freshwater fishes Miscellaneous freshwater fishes   

Asian redtail catfish Hemibagrus nemurus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 586  1 656  2 881  8 904  4 768  1 648  

Barcoo grunter Scortum barcoo 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 29  26  17  

Climbing perch Anabas testudineus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 308  316  208  

Freshwater fishes nei Osteichthyes 0 . 0 . 0 . 0 . 2 792  9 271  5 397  7 828  803  758  935  

Indonesian snakehead Channa micropeltes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 1 242  2 504  1 269  867  1 044  1 122  

Marble goby Oxyeleotris marmorata 0 . 0 . 0 . 0 . 419  180  9  22  18  25  13  

Pangas catfish Pangasius pangasius 0 . 0 . 0 - 0 - 0 0 1 625  37 884  10 892  18 389  13 914  11 626  

Pirapatinga Piaractus brachypomus 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 39  96  59  

Snakeskin gourami Trichogaster pectoralis 0 - 0 - 0 - 12 F 0 - 0 - 0 - 0 - 4  18  3  
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Striped snakehead Channa striata 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 417  52  22  

Torpedo-shaped catfishes nei Clarias spp 0 - 0 - 0 - 80 F 197  9 904  63 206  46 778  46 523  50 534  46 122  

 
Wallago spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0  1  0  

Miscellaneous freshwater fishes Miscellaneous freshwater fishes 0 - 0 - 0 - 92 F 3 408  22 808  110 656  69 670  76 301  71 552  61 775  

Freshwater 
 

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids   

Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus 0 - 0 0 12 F 366  0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 

Nile tilapia Oreochromis niloticus 0 . 0 . 0 . 0 . 201  2 914  9 629  9 526  12 713  9 337  4 145  

Tilapias nei Oreochromis (=Tilapia) spp 0 . 0 . 0 . 0 . 944  15 363  29 014  33 260  38 842  33 437  31 203  

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids 0 - 0 0 12 F 366  1 145  18 277  38 643  42 786  51 555  42 774  35 348  

Freshwater fishes Freshwater fishes 979 F 1 771 F 2 596 F 3 795 F 9 554  47 372  154 779  121 872  163 307  132 316  106 251  

Miscellaneous aquatic animals Miscellaneous aquatic animals   

Frogs and other amphibians Frogs and other amphibians   

American bull frog Rana catesbeiana 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 200 F 200 F 500 F 500 F 500 F 

Frogs and other amphibians Frogs and other amphibians 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 200 F 200 F 500 F 500 F 500 F 

Miscellaneous aquatic animals Miscellaneous aquatic animals 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 200 F 200 F 500 F 500 F 500 F 

Sub-total Freshwater 979 F 1 771 F 2 596 F 3 877 F 10 304  50 690  155 598  122 406  164 257  133 392  107 231  

Sub-total Inland waters 979 F 1 771 F 2 596 F 3 877 F 10 304  50 690  155 598  122 406  164 257  133 392  107 231  

Marine areas 
Brackishwater 

 

Crustaceans Crustaceans   

Crabs, sea-spiders Crabs, sea-spiders   

Indo-Pacific swamp crab Scylla serrata 0 - 0 - 0 - 0 - 190  225  8  20  42  14  36  

Crabs, sea-spiders Crabs, sea-spiders 0 - 0 - 0 - 0 - 190  225  8  20  42  14  36  

Shrimps, prawns Shrimps, prawns   

Banana prawn Penaeus merguiensis 0 . 0 . 0 - 0 - 156  354  0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 

Giant tiger prawn Penaeus monodon 0 - 0 - 0 - 21 F 2 184  15 540  18 118  7 150  6 577  4 483  4 205  

Whiteleg shrimp Penaeus vannamei 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 69 084  60 322  48 992  45 474  57 181  

Shrimps, prawns Shrimps, prawns 0 - 0 - 0 - 21 F 2 340  15 894  87 202  67 472  55 569  49 957  61 386  

Crustaceans Crustaceans 0 - 0 - 0 - 21 F 2 530  16 119  87 210  67 492  55 611  49 971  61 422  

Diadromous fishes Diadromous fishes   

Miscellaneous diadromous fishes Miscellaneous diadromous fishes   

Barramundi(=Giant seaperch) Lates calcarifer 0 - 0 - 0 - 140 F 1 954  3 428  20 022  17 607  20 089  16 981  30 440  

Miscellaneous diadromous fishes Miscellaneous diadromous fishes 0 - 0 - 0 - 140 F 1 954  3 428  20 022  17 607  20 089  16 981  30 440  

Diadromous fishes Diadromous fishes 0 - 0 - 0 - 140 F 1 954  3 428  20 022  17 607  20 089  16 981  30 440  

Freshwater fishes Freshwater fishes   

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids   

Tilapias nei Oreochromis (=Tilapia) spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 194  243  283  740  1 325  3 576  

Tilapias and other cichlids Tilapias and other cichlids 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 194  243  283  740  1 325  3 576  

Freshwater fishes Freshwater fishes 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 194  243  283  740  1 325  3 576  

Marine fishes Marine fishes   

Marine fishes not identified Marine fishes not identified   

Marine fishes nei Osteichthyes 0 . 0 . 0 . 0 . 52  1 343  8 482  3 898  4 853  4 163  6 095  
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Marine fishes not identified Marine fishes not identified 0 . 0 . 0 . 0 . 52  1 343  8 482  3 898  4 853  4 163  6 095  

Miscellaneous coastal fishes Miscellaneous coastal fishes   

Greasy grouper Epinephelus tauvina 0 . 0 . 0 . 16  144  1 217  0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 

Groupers nei Epinephelus spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 4 570  6 306  6 009  5 354  7 879  

John's snapper Lutjanus johnii 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 2 892  3 219  2 352  2 754  5 873  

Mangrove red snapper Lutjanus argentimaculatus 0 - 0 - 0 - 9  421  3 085  4 968  5 237  4 291  5 303  10 365  

Snappers nei Lutjanus spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 51  33  88  

Miscellaneous coastal fishes Miscellaneous coastal fishes 0 - 0 - 0 - 25  565  4 302  12 430  14 762  12 702  13 443  24 205  

Marine fishes Marine fishes 0 - 0 - 0 - 25  617  5 645  20 912  18 660  17 555  17 606  30 300  

Sub-total Brackishwater 0 - 0 - 0 - 186 F 5 101  25 386  128 387  104 042  93 995  85 883  125 739  

Marine 
 

Aquatic plants Aquatic plants   

Miscellaneous aquatic plants Miscellaneous aquatic plants   

Seaweeds nei Algae 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 16 125  0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 

Miscellaneous aquatic plants Miscellaneous aquatic plants 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 16 125  0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 

Red seaweeds Red seaweeds   

Elkhorn sea moss Kappaphycus alvarezii 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 200 000 F 239 450  331 490  269 431  245 332  

Spiny eucheuma Eucheuma denticulatum 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 7 892 F 0 . 0 . 0 . 0 . 

Red seaweeds Red seaweeds 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 207 892 F 239 450  331 490  269 431  245 332  

Aquatic plants Aquatic plants 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 16 125  207 892 F 239 450  331 490  269 431  245 332  

Miscellaneous aquatic animals Miscellaneous aquatic animals   

Sea-urchins and other echinoderms Sea-urchins and other echinoderms   

Sandfish Holothuria scabra 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 55  63  

Sea-urchins and other echinoderms Sea-urchins and other echinoderms 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 55  63  

Miscellaneous aquatic animals Miscellaneous aquatic animals 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 55  63  

Molluscs Molluscs   

Clams, cockles, arkshells Clams, cockles, arkshells   

Blood cockle Anadara granosa 3 500  6 070  31 700  121 271  35 932  64 396  78 025  57 544  42 132  40 172  40 454  

Clams, cockles, arkshells Clams, cockles, arkshells 3 500  6 070  31 700  121 271  35 932  64 396  78 025  57 544  42 132  40 172  40 454  

Mussels Mussels   

Green mussel Perna viridis 0 . 0 . 0 . 0 . 1 582  11 069  10 529  2 625  2 306  1 071  1 415  

Mussels Mussels 0 . 0 . 0 . 0 . 1 582  11 069  10 529  2 625  2 306  1 071  1 415  

Oysters Oysters   

Cupped oysters nei Crassostrea spp 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 232  812  626  696  698  780  

Oysters Oysters 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 232  812  626  696  698  780  

Molluscs Molluscs 3 500  6 070  31 700  121 271  37 514  75 697  89 366  60 795  45 134  41 941  42 649  

Sub-total Marine 3 500  6 070  31 700  121 271  37 514  91 822  297 258 F 300 245  376 624  311 427  288 044  

Sub-total Marine areas 3 500  6 070  31 700  121 457  42 615  117 208  425 645  404 286  470 619  397 310  413 783  

Total Malaysia 4 479  7 841  34 296  125 334  52 919  167 898  581 243  526 692  634 876  530 702  521 014  
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Appendix 3: Gemiddelde ex-farm prijzen (2013) voor zoetwater- (links) en mariene/brakwatersoorten 

(rechts) (naar: DoF statistieken, 2014) 
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Appendix 4: Aantal voerfabrieken en productie  
 

Staat Aantal Productie (tonnen) 

Perlis - - 
Kedah 3 3026 

Pulau Penang - - 
Perak 4 15.357 
Selangor - - 

Negeri Sembilan - - 
Melaka - - 
Johor 7 43 

Pahang 1 2924 
Terengganu - - 
Kelantan - - 
Sarawak 2 2750 

Sabah 7 21.136 
Totaal 24 45.236 
 

Appendix 5: Productenoverzicht grootste aquavoerproducenten in Maleisië 
Bedrijf Categorie Subcategorie  Naam product 

Cargill Geextrudeerd 
tilapiavoer 
 

Premium  Pre-starter crumble 
Starter pellet 

Grower pellet 
Classic Starter pellet 

Grower pellet 
Finisher pellet 

Mariene vis Geextrudeerd, drijvend Starter (2mm) 

Grower (3mm) 
Grower (5mm) 
Grower (6mm) 
Grower (8mm) 
Grower (10mm) 

Grower (10mm) 
Geextrudeerd, 
langzaamzinkend 

Starter (2mm) 
Starter (3mm) 
Grower (4mm) 
Grower (6mm) 
Grower (8mm) 

Grower (10mm) 
Grower (15mm) 

Zoetwatergarnalen  Crumble 
Pellet  

Mariene garnalen Monodonvoer  Starter Crumble 

Starter Crumble 
Starter Crumble 
Grower Pellet 
Grower Pellet 
Finisher Pellet 

Vannameivoer Grower Pellet 
Grower Pellet 

Liqualife (the world’s first 
liquid shrimp feed) 

Zoea 1 to PL 1 
Mysis 3 to PL 6 
PL 5 Onwards 

Geextrudeerd kikkervoer Frog Starter 

Frog Grower I 
Frog Grower II 
Frog Grower III 
Frog Finisher 
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Dindings & 
Multifeeds 

Zoetwatervis Fish Starter Floating 
Fish Grower Floating 

Fish Finisher I Floating 
Fish Finisher II Floating 
Fish Economy Floating 
Keli (Pangasius) Floating 
Ornamental Fish Floating 
Fish Hatchery 

Mariene vis Marine Fish Starter Floating 
Marine Fish Grower Floating 
Marine Fish Starter Sinking 
Marine Fish Grower Sinking 

Kikkers  Bullfrog Floating 

Charoen 
Pokphand 
Group (Star 
Feedmills) 

Garnalen  Black tiger garnaal 
(Monodon) 

5001 
5002 
5003 
5004 
5004S 

Vannamei garnaal 7701 
7702 
7703 

7704 

7704S 

Zoetwatervis Tilapia TP-0 

TP-1 

TP-1L 

TP-2 

Meerval 9910 

Mariene vis  
(Seabass, Snappers, 
Trevallies, Pompanos, 
Groupers, Threadfin) 

Drijvend voer 9971 

9972 

9973 

9974 

9975 

9976 

9977 

Zinkend voer 9981 

9982 

9983 

9984 

9985 

9986 

9987 

9988 

Gold Coin Zoetwatervis  Karper 911 – CARP STARTER 

912 – CARP GROWER 

913 – CARP FINISHER 

Mullet 960 – MULLET 

Tilapia 987 – TILAPIA STARTER 

988 – TILAPIA GROWER 

989 – TILAPIA FINISHER 

Garnalen Garnalenvoer – typen onbekend (informatie 
ontbreekt) 

 

 

http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=196
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=197
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=198
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=199
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=200
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=201
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=202
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=203
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=204
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=205
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=206
http://www.mfm.com.my/index.php?p=contents-item&id=207
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Appendix 5: Overheidsmaatregelen om aquaproductie te verhogen 
 

 

Tabel X Maatregel 1: Verhogen van huidige productie 

 

 

Entry Point Project (Economic Transformation 

Programme) 

Agriculture transformation 

programme  

EPP 4 – Integrated cage farming of high valued species 
(seabass, grouper, tilapia) 

274,055 tonnes 

EPP 6 - Replicating integrated zone for aquaculture model 
(IZAQs) to tap market for premium shrimp 

305,945 tonnes 

Total  580,000 tonnes 

Tabel X: Maatregel 2: twee aquacultuurprogramma's onder het nationale Economic Transformation Programme 

 

 

Programma Gebied (hectare) Beoogde productie (ton) 

Ontwikkeling van nieuw aquacultuurgebied 3,105 102,658 
Synergie-productie 425 62,240 
Aquacultuur Entrepreneur 104 17,682 

Cluster development 10 3,370 
Totaal 3,644 185,950 

Tabel X: Maatregel 3: Ontwikkeling van nieuw aquacultuurgebied en herstructurering 

 Zoetwatervijver  Brakwater-vijver  Zoetwaterkooien  Zeekooien  Zoetwatertanks  Zeetanks  Kokkels  Voormalige mijnvijvers  Totaal  

Productie (2012)  78,034.86  68,923.68  12,061.18  24,670.12  4,809.54  219.83  42,132.03  67,937.37  298,788.61  

Gebied (ha.)  5,462.31  7,525.43  404,078.26  2,374,837.33  430,492.67  14,183.74  10,740.2  1,794.34   

Productiviteit(KG/HA)  14.29  9.16  29.85  10.39  11.17  15.50  3.92  37.86   

Beoogde productiviteit  40.00  20  41.67  44  50  50  10.5  40   

Toename %  110.08  118.37  39.59  76.39  347.54  222.61  167.66  5.65   

Beoogde totale productie 218,492.40  150,508.60  16,836.59  104,492.84  21,524.63  709.19  112,772.10  71,773.60  697,109.96  

Productieverschil  140,457.54  81,584.92  4,775.41  79,822.72  16,715.09  489.36  70,640.07  3,836.23  398,321.35  

Voerconversie-ratio 1.8  2  1.5   3  1.5  2  2   

Input(voer)  393,286.32  301,017.20  25,254.89  313,478.53  32,286.95  1,418.37  -  143,547.20  1,210,289.46  

Input (pootgoed)  568,080,240  13,044,078,667  43,775,145  108,672,556  55,964,047  737,554  2,255,442  186,611,360  14,007,919,569  
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