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BEDRIJFSPLAN EN PRODUKTOMSCHRIJVING 
 

1. Produktiewijze meervalkwekerij. 
 - De meerval moet op Ameland worden opgekweekt, vanaf een maximaal 

begingewicht van 20 gram. 

 - De meerval wordt op een diervriendelijke manier gekweekt. Dit betekent 

vooral dat de vis in een rustige omgeving wordt opgekweekt en stress-situaties 

vermeden worden omdat de meerval een zeer stress-gevoelige vis is. 

 - Er is een recirculatiesysteem met zuivering (filter en biotoren) voor het water 

zodat het water steeds gezuiverd en hergebruikt wordt. 

 - Er wordt zo zuinig mogelijk met energie omgegaan; isolatie, beperkte kweek 

in de winter.  

 - Er wordt nagedacht over het benutten van zonne-energie en/of 

bron/regenwater. 

 - Er worden geen chemische middelen gebruikt bij de opkweek van de meerval. 

 - Het is verboden om groeihormonen te gebruiken bij het opkweken van de vis. 

 - De verkochte vis moet voor aflevering minimaal drie dagen zijn 

afgezwommen, dat wil zeggen geen voer en elke dag schoon water. 

 

2. Verwerking van de meervallen. 
 - De meervallen moeten op een ambachtelijke wijze worden verwerkt: geslacht, 

gefileerd, gerookt. 

 - Verwerking van de meerval moet zoveel als mogelijk op Ameland plaat-

svinden. 

 - Het roken van de meerval kan momenteel nog niet op Ameland plaatsvinden, 

maar zodra de mogelijkheden er zijn zal ook het roken op Ameland gebeuren. 

 - Bij de verwerking worden geen chemische middelen gebruikt. 

 - De verwerker van de meervallen dient aan alle wettelijke hygiëne-eisen te 

voldoen. 

 - De verpakking moet aan de wettelijke eisen voldoen, tenminste moeten de 

houdbaarheidsdatum, de ingrediënten en het logo van "Amelander produkt" 

vermeld worden. 

 

3. Produktkwaliteit. 

 - De meerval die als Amelands produkt verkocht wordt dient van A-kwaliteit te 

zijn. 

  

4. Uitstraling. 
 - Omdat de meerval een zeer stress-gevoelige vis is kunnen 

consumenten/geïnteresseerden in principe de meerval kwekerij niet bezoeken. 

 - De kwekers zullen op een andere wijze, bv een poster met foto's en uitleg of 

een filmpje, uitleg geven over de produktiewijze van de meerval. 

5. Administratie. 
 - Het bedrijf houdt en logboek bij zodat voorgaande bepalingen te controleren 

zijn. 



 

6. Amelander meerval.  

 a. Aan alle voorgaande bepalingen omtrent produktiewijze en produkteisen dient 

voldaan te worden. 

 b. De volgende specifieke meervalprodukten kunnen als Amelander meerval 

verkocht worden: 

  - Verse meerval. 

  - Gefileerde meerval. 

  - Gerookte meerval. 

c. Er zal gezocht worden naar een meerval met specifieke Amelander kwaliteit 

(bv manier van roken). 


