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De redactie zoekt,
naast artikelen,
ook proeflezers
Tijdens de ALV van 20 mei j.l. kreeg de redactie complimenten. Maar in de redactie heerst zorg
omdat we niet alle zes de Nederlandse taal perfect beheersen. We hebben afgelopen jaar een
goede corrector ingehuurd, die bespaarde ons tijd maar was duur. Met zijn allen houden we als
NGvA leden de kosten en dus contributie laag d.m.v. vrijwillige bijdragen. Als u geen zin of tijd
heeft voor deelname in een commissie maar indien u goed bent in Nederlandse taal en wel tijd
hebt om vrijwel elk kwartaal een artikel grammaticaal te corrigeren, laat het ons dan weten via:
redactie@ngva.nl . Ook concept artikelen kunnen naar dit adres worden gestuurd.
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REDACTIONEEL

Vindingrijke doorpakkers
Geachte lezer,

Roel H. Bosma

Aquacultuur bleek in 2020 een trendvolger. Veel schijvers
prezen in het afgelopen jaar de beperkingen van sociale
contacten, omdat ze zich beter konden focussen en boeken
vol schreven. In 2021 zet die trend nog niet door, maar
gelukkig kunnen enkele redacteuren zich weer vrijer
bewegen en dat resulteerde in het eerste artikel. Naast
dat artikel over zee-egels hebben we vier smaken: beekridder, meerval, steur en tarbot, en twee stukken over voer:
een overzicht over eiwit uit eencelligen en onze eerste
samenvatting van een onderzoek. Deze eerste is van de
WUR leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij.
De beekridder, geproduceerd door een jonge Nederlandse
viskweker, kreeg van GoodFish het groene label. Voor de
Nederlandse aquacultuur zou het waarschijnlijk positief
zijn als alle labels ook de sociale aspecten meewegen,
ook al is dat niet eenvoudig. Bijvoorbeeld GoodFish en
het ‘Eco’ label wegen die (nog) niet mee en ontzien zo de
internationale visserijsector. Met als thema ‘Van wie is
de Vis’ beschreven vier artikelen in De Groene Amsterdammer misstanden, b.v. rond de drijvende visfabrieken
met aan- en afvoerschepen. Vaak ook nog gesubsidieerd,
exploiteren deze schaamteloos de zee over de ruggen van
kleinere vissers en landen die van de sector afhankelijk
zijn en niet te vergeten veel visbestanden. Dat past bij de
post-koloniale ‘over lijken mentaliteit’ waar de aquacultuur sector hopelijk zonder kan.
Ten minste drie artikelen in dit nummer laten zien dat
wij een vindingrijk volkje zijn dat niet bij de pakken neer
gaat zitten, en zelf zijn handen uit de mouwen steekt. Dat
label zint ons beter. Laten we in de aquacultuur tonen dat
we het groene label meer dan waard zijn.
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ONDERZOEK

Over kantelpunten en de
kweek van zee-egels
Door Jan-Willem Henfling

De HBO opleidingen presenteren zich steeds nadrukkelijker als centra voor
toegepast onderzoek, naast hun traditionele rol als onderwijsinstelling. Bij Van
Hall Larenstein te Leeuwarden, binnen de opleiding Kust- en Zeemanagement,
wordt baanbrekend onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de koraalriffen
in de Cariben, die net als de koralen elders zwaar lijden onder de klimaatcrisis,
te laten hergroeien. Onderdeel van deze poging is het herstel van de populatie
van Diadema, een zee-egel soort, die als grazer van microalgen cruciaal lijkt
te zijn bij het onderhoud van levende riffen. Tom Wijers met studenten (foto
1) waren de eersten die zee-egels continu konden produceren in kweek. Een
redactielid van Aquacultuur bezocht daarom het lab van Wijers, sprak met de
onderzoeker en keek rond.

Aanleiding
Enkele weken geleden attendeerde NGvA
voorzitter Jeroen Schuphof mij op intrigerend
onderzoek aan Van Hall Larenstein (VHL),
waar zee-egels worden gekweekt. Ik werd
meteen enthousiast, doordat ik me herinnerde hoe ik in China en Japan genoot van
zee-egel gonaden als sushi. Natuurlijk kennen
we de zee-egels ook als smaakmaker in veel
mediterrane keukens. De Russische vloot is
goed voor 50% van de vangsten en Japanners
kopen bijna 90% van de wereldwijde productie. Jaarlijks wordt wereldwijd zo’n 40.000 ton
zee-egels verhandeld (€ 250 miljoen), de totale
vraag is waarschijnlijk zo’n 70.000 ton. Een
groot gat dus tussen aanbod en vraag, met
als gevolg hoge kiloprijzen. Niet vreemd dus
dat ik meteen dacht aan de aquacultuur van
een nieuwe soort, omdat nog slechts 1% wordt
gekweekt, vooral op basis van invangen van
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juvenielen en opkweken in bassins met zeewater.
Per omgaande maakte ik een afspraak met
de leider van het kweekonderzoek: Tom Wijers (foto 2). Dat kon snel, en ik stelde vast dat
Leeuwarden, met een comfortabele intercity,
niet ver weg is van onze Randstad. Om het
lange verhaal nu maar meteen kort te sluiten:
nee, Wijers bood geen sushi aan voor lunch,
maar wel ontmoette ik een bijzonder enthousiast team van docent en twee studenten dat
heel serieus werkt aan de kweek van de zeeegel Diadema antillarum. Deze soort, die de
koraalriffen in de Cariben begraast, was tot
1980 zeer algemeen, maar is sedertdien zo zeer
in aantal afgenomen dat hij nu zeldzaam is.
Dit verhaal gaat dan ook over koralen, zeeegels en de kantelpunten die ertoe kunnen
leiden dat koralen en zee-egel populaties de
klimaatkrisis net wel of net niet overleven.

Afbeelding 1. Het team van onderzoeker en studenten met van links naar rechts: Femke van Nimwegen
(5de jaars student WUR Marine Animal Ecology), Tom Wijers (onderzoeker VHL), Isa van Mourik (3de
jaars student VHL Kust en Zee) [foto: JWH]
De onderzoeker bij VHL
Tom Wijers studeerde mariene biologie aan
de Universiteit van Groningen van 2006 tot
2013. Na zijn studie werkte hij enkele jaren
bij Omega Green, een micro-algenproducent.
Daar werkte hij onder meer samen met Pierre
Hakkesteegt. In 2016 accepteerde hij een benoeming als onderzoeker aan VHL bij de opleiding Kust- en Zeemanagement.
Wat maakt het aantrekkelijk om hier docent
en onderzoeker te worden? Wijers:”De uitdaging die een mix van fundamenteel en toegepast onderzoek biedt, de stimulerende invloed
van studenten met hun onbevangen en originele ideeën, de vrijheid die ik ervaar in de keuze
van mijn onderzoek.” En in vrijwel een adem
nuancerend: “Wel jammer dat bestuurders zo
weinig oog hebben voor de lange termijn. Ik
heb een vaste aanstelling en geef maar een
dag per week les, maar de opbouw van een

kenniscentrum op welk gebied dan ook wordt
bemoeilijkt doordat jonge onderzoekers worden aangetrokken voor een of enkele jaren. Je
investeert dan enorm in ze en in no time zijn
ze weer weg, omdat geen perspectief wordt geboden. Ieder praktijkonderzoek start met fundamentele vragen, dat zouden ze daar boven
eindelijk eens moeten begrijpen. Maar versta
me goed, ik ben enorm blij met het werk hier
en de kansen die ik krijg.”

Altijd die discussie over
te veel fundamenteel
onderzoek.
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Afbeelding 2: Tom Wijers [foto: JWH]

Voordat hij zijn aandacht richtte op de zeeegels, was Wijers betrokken bij het Zeevivo
Project en een project om veevoer te halen uit
eendenkroos. Het Zeevivo Project (VHL met
NIOZ, Wageningen University & Research,
Danvos en Hortimare) heeft als doel om, eiwitten te extraheren uit zeewier ten behoeve
van de visvoer industrie. Dit project is een
separaat verhaal waard. In een ander project,
onderzocht hij samen met een veehouder hoe
eendenkroos (gekweekt op mest en vergistingswarmte van mest) kan bijdragen aan de
productie van eiwitten voor veevoer en zo aan
een meer circulaire vlees- en melkproductie.
Bijdrage aan herstel van koraalriffen
In 2019 verwierf VHL een NWO-RAAK subsidie ter waarde van bijna € 1 miljoen voor het
Diadema project om te bekijken of het mogelijk is de populatie van deze zee-egel op de
Caribische riffen te herstellen. Vanaf ongeveer
1990 verschenen vanuit verschillende uithoeken van de wereld onheilspellende berichten
over blekende en afstervende koralen. Het
fenomeen werd in eerste instantie gekoppeld
aan een sterkere El Niño, een warme golf-

8 | AQUAcultuur

36e jaargang

stroom die periodiek en relatief onvoorspelbaar het weer boven en rond de Stille oceaan
beïnvloedt, en de vangsten van b.v. ansjovis
en dus de marktprijs van vismeel. Na 2010 bereikten marien biologen consensus dat de verblekende koralen een symptoom zijn van de
opwarming van de oceanen, en dat de toenemende opslag van kooldioxide in de oceanen
en de daardoor afnemende pH, de versnellende afbraak van koralen veroorzaken.
Het bleken van koralen, zoals het Great Barrier Reef (NO Australië) werd eerst gezien als
een bedreiging voor het toerisme, want de
variatie aan vissen, schaal- en schelpdieren,
waar snorkelaars zo op kicken, nam dramatisch af. De geschatte bijdrage van koralen
aan de toeristische sector is € 30 miljard. De
ecosystemen rond koralen zijn zeer rijk aan
soorten en in en tussen de koralen vinden
behalve de beroemde Nemo (Amphiprion ocellaris) nog zeer veel andere dieren in verschillende levensstadia een schuilplaats. Koralen
zijn daardoor niet alleen van belang als kustbescherming en voor toerisme, maar dragen
jaarlijks bij aan de visserij voor een waarde
van tenminste € 7 miljard door visserij rond
de riffen, maar waarschijnlijk veel meer, omdat belangrijke pelagische soorten in de riffen
hun kinderkamer vinden.
Op dit moment is meer dan de helft van de koralen, wereldwijd, aangetast door “bleaching”
en is tenminste 10% dood. Koralen groeien
langzaam, zeer langzaam, en de zeespiegelstijging gaat de afgelopen decennia sneller dan
zelfs een gezond koraal kan bijgroeien. Zijn de
koralen reddeloos verloren? Of doen we er iets
aan, zoals de Wageningense vakgroep Mariene
Dierecologie die koralen succesvol kweekt en
“pootgoed” beschikbaar stelt voor koraalherstel?
Hoe Diadema zee-egels bijna uitstierven
En nu komen de zee-egels in beeld (foto 3). De
koralen hebben algen etende zee-egels nodig
om niet overgroeid te worden. Ze hebben ook
Nemo en al die andere dieren nodig, maar zee-

Afbeelding 3: De diadema zee-egel van de Cariben (Diadema antillarum ). Het volwassen dier is, met
stekels meegerekend, net iets groter dan de hand van een volwassen man [foto VHL].

egels lijken in ieder geval een noodzakelijk ingrediënt van het complexe rif ecosysteem, dat
qua soortenrijkdom een tropisch regenwoud
evenaart.
Wijers legt uit dat een massale sterfte van de
zee-egel Diadema antillarum nabij Panama,
in januari 1983, zich over de hele Cariben verspreidde in een patroon dat de stromingen in
zee tot augustus van dat jaar volgde [1]. Daarna
ontstonden her en der tussen Florida en Venezuela nieuwe haarden, los van beschreven
stromingen. Eind 1983 leek deze ‘ long-spined
sea urchin’ (in Nederlands soms de lange
zwartstekelige zee-egel genoemd) vrijwel uitgestorven. Na uitsluiten van chemische contaminanten en mogelijk fysische oorzaken concluderen de auteurs dat de sterfte wel moet
zijn veroorzaakt door een pathogeen (ziek-

teverwekker) dat specifiek is voor deze soort
zee-egel, want een zestal andere soorten in het
gebied werden niet aangetast. Helaas is het
pathogeen tot op heden niet geïdentificeerd.
Wijers: “We moeten vrezen dat in veel gebieden
het aantal zee-egels nu zo laag is, dat een kantelpunt is bereikt. Zee-egels zitten overal en laten zaad en eieren los in de zee en dan moeten
er op hetzelfde moment wel genoeg bij elkaar
in de buurt zijn om bevruchte eicellen en daarna larven te krijgen. Het is dus van belang om
de riffen te bevolken met voldoende zee-egels
voldoende dicht bij elkaar om larven te krijgen
daar in die buurt.”
Waarom Diadema’s zo belangrijk zijn
Maar goed, denk ik hardop, waarom dan zo
concentreren op die zee-egel en niet op een

AQUAcultuur | 9

Afbeelding 4: De schematisch weergegeven
levenscyclus van de zee-egel [3]

willekeurig ander dier in dat biotoop? Wijers
wijst op het Raak project van VHL collega Alwin Hylkema, tevens promovendus aan WUR,
dat op Saba experimenteert met kunstmatige riffen en stukken gekweekt koraal als
pootgoed. Wijers: ”Kort door de bocht: Alwin
bestudeert in de zee rond Saba drie soorten
kunstmatige riffen en hun effectiviteit om diversiteit te bevorderen. Hij kijkt dus naar vissen, andere dieren, koralen die zich vestigen en
de biomassa die ontstaat. Per slot, we plempen
van alles in zee en denken dat het werkt, maar
doet dat ook iets? Dat is de essentie van zijn
onderzoeksvraag.”
Hylkema merkte dat jonge Diadema’s zich
vestigden op speciale “settling traps” in zee,
dus dat larven kennelijk nog steeds van elders
worden aangevoerd, maar dat stukken levend
koraal gepoot op riffen zonder Diadema of
andere herbivoren, waaronder ook vissen,
snel overwoekerd zijn door algen. Hylkema
plaatste zee-egels op de koralen en zag dat
ze hun werk doen, maar ook dat lipvissen ze
regelmatig letterlijk te grazen nemen. Om echter vast te stellen dat de zee-egel inderdaad
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cruciaal is voor een stabiel systeem moeten
er heel veel zijn, net zoals vóór de komst van
het onbekende pathogeen, zodat genoeg zee
egels de predatoren overleven. Wijers: “Wij
waren niet de eersten en zijn niet de enigen die
Diadema kunnen kweken, maar ik durf wel te
beweren dat wij er als eerste in zijn geslaagd
om een continue kweek op te zetten. Dit was
ook het doel van dit project, maar omdat het
zo vlot zo goed ging denken we nu zelfs om de
kweek zo op te schalen dat we de riffen kunnen herbevolken. Dit wordt de doelstelling van
een nieuwe projectaanvraag. We willen zien of
we zo de steen weer terug kunnen rollen over
de berg, over het tipping point heen de andere
kant uit. Het project startte in 2019 en binnenkort vertrek ik naar Saba waar we de techniek
van Leeuwarden gaan vertalen naar de situatie daar en kijken naar opschaling van de
productie. Daarvoor heb ik binnen dit project
nog ruim een jaar. Dat lijkt eigenlijk te kort om
tot een schaal te komen die nodig is voor het
onderzoek waar het echt om gaat, maar een
vervolgproject is dus ingediend.”
Het leven van een zee-egel
In het laboratorium waar Wijers en zijn studenten werken leer ik meer over de uitdagingen bij de kweek van deze zee-egel. Om die
te begrijpen, eerst iets over de ontwikkeling
van de zee-egel (afb. 4), die met de zeester en
zeekomkommer tot de orde van de stekelhuidigen behoort. Net als de zeester vertoont de
zee-egel een radiale, vijfstralige, symmetrie,
maar als embryo en larfje is hij (net als wij) bilateraal, ofwel tweezijdig symmetrisch (links /
rechts, boven en onder). De radiale symmetrie
is een secundair verschijnsel. De eicel deelt

Zonder zee-egels sterven
koralen wellicht

Afbeelding 5: Deze lateraal symmetrische larve toont reeds de aanleg van de toekomstige radiaal
symmetrische zee-egel en heeft de twee eerste pedicellen, waarmee ze voedsel grijpen. Het groenige
blaasje is de maag [foto VHL].
zich, net als bij vissen tot een blastula (een
holle bol van cellen), die indeukt zodat een gastrula ontstaat (eigenlijk een zak met een binnenste en buitenste laag cellen). Die zak ontwikkelt tot de pluteus larve, die gekenmerkt
wordt door twee (en in anders zee-egelsoorten
tot vier) armen. Die larven zijn klein, meten
zo’n 0,1 tot uiteindelijk 0,7 mm) en zweven in
de waterkolom. Ze voeden zich met microalgen en waarschijnlijk bacteriën, die ze actief
vangen met behulp van zweepharen op de
huid langs de stekels. De zweepharen brengen
ze naar de mond en darm (ontstaan uit de binnenkant van de gastrula). Het diertje groeit en
organen differentiëren zich net zoals bij andere dieren. Maar dan gebeurt iets bijzonders. In
een hoekje van de pluteuslarve gaat een groep
cellen zich hergroeperen tot een nieuw diertje
dat de cellen en structuren van de pluteuslarve resorbeert en vijfzijdig symmetrisch is. Uit

de tweezijdig symmetrische pluteuslarve ontstaat een micro zee-egeltje kleiner dan 0,7mm
met onder een soort vijftallige snavel als bek
en een anus bovenop, en nog maar enkele stekels en reeds enkele tubuli of pootjes waarop
ze lopen en waarmee ze voedsel verzamelen
(foto 5). Op een bepaald moment, tegen het
einde van de pluteusfase, moet de larve zich
settelen en een geschikt substraat vinden,
waar voedsel en schuilplaatsen te vinden zijn.
Tot de settlement fase zweven de larven en
zijn ze zeer kwetsbaar (foto 6). De Diadema
larve is in deze fase veeleisender dan de larven
van veel andere soorten zee egels: ze kunnen
niet actief zwemmen, slechts positie bepalen,
en als de stroming van het zeewater te traag
is vallen ze naar beneden voordat ze kunnen
settelen. Als de stroming te snel is zullen ze bij
de minste botsing beschadigen en dat voorval
niet altijd overleven. Dit wist Wijers allemaal
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Afbeelding 6:
Twee maanden oud, al
een complete
zee-egel maar
nog slechts 1
cm groot. [foto
VHL].

toen hij begon, grotendeels op basis van een
uitgebreid relaas van de eerste Diadema kwekers [2].
De kweek van Diadema
Ouderdieren worden gehouden in een ruim
zeewater aquarium. Man en vrouw zijn uitwendig niet te onderscheiden. Als zaad en
eieren nodig zijn worden daarom meerdere
dieren overgebracht in een bak, waarin de
watertemperatuur drie kwartier tot een uur
met enkele graden wordt verhoogd en meteen weer verlaagd. Kort daarna komen eieren en zaad vrij en die doen wat ze horen te
doen (foto 7). De larven worden uit het water
gezeefd zoals bij veel andere zeevissen en de
ouderdieren gaan terug in de grote bak tot ze
weer nodig zijn.
Met vallen en opstaan en dankzij de inventiviteit van zijn studenten ontwikkelde Wijers
de continue productietechniek. Door voor de
helft met zeewater gevulde laboratoriumflessen vast te zetten op een laboratorium schudtafel wordt een stroming gegenereerd die
ideaal is voor deze larven: ze blijven zweven,
botsten niet tegen elkaar en de wand en settelen na 30 tot 60 dagen (foto 8). Van de bodem
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en wanden van de flessen worden de miniscule zee-egels overgebracht naar kweekbakken
met vast substraat waar ze rondscharrelen op
zoek naar de algen die ze begrazen (foto 9a en
9b). Na 300 tot 500 dagen zijn ze volwassen.
De roodalgen die ze eten kweekt Wijers in zijn
lab.
Opschalen en toekomst
De uitdaging is nu de schaal. Per fles worden
50 tot 100 zee-egels geproduceerd in 40 dagen
en zo levert het lab van Wijers per maand
enkele honderden zee-egels. Dat klinkt indrukwekkend, maar om de riffen van Saba
te bevolken heeft hij er duizenden per week
nodig voor een fractie van de huidige prijs.
Na de opschaling kan de echte vraag worden

Een tweezijdig symmetyrische
larve transformeert naar
een radiaal vijfstralig
symmetrische zee-egel.

Afbeelding 7: Bevruchte zee-egel eieren op een
raster van 1 x 1 mm [foto VHL].

Afbeelding 8: Laboratorium schudapparaat voor
de kweek van Diadema larven: 40 larven per 500
ml zeewater [foto VHL].

beantwoord: is Diadema antillarum de sleutel
tot een succesvol herstel van de koraalriffen in
de Cariben?
Wijers werkt niet geïsoleerd daar in het verre
noorden: “Mijn werk hier en straks op Saba is
verbonden met de vakgroep Mariene Dierecologie van Professor Tinka Murk. Ik werk ook
samen met onder andere de onderzoekgroep
van Joshua Patterson aan de Florida University te Gainesville. Op dit moment werk ik aan
de methodiek, en die is bijna af, en ik bereid nu
mijn presentatie voor bij het komende International Coral Reef Symposium. Net de afgelopen dagen kreeg ik de bevestiging dat VHL
garandeert dat ik aan een promotietraject
kan gaan beginnen, uiteraard bij Tinka Murk.

Natuurlijk proberen we vervolgfinanciering te
krijgen voor het zee-egel project, maar die garantie door het VHL bestuur is van groot belang en daar ben ik dankbaar voor.”
Referenties
[1] Lessios, Robertson & Cubit, 2015. Spread of
Diadema Mass Mortality Through the Caribbean, Science 226: 335-337.
[2] MOE N.K., 2020. History of Diadema antillarum Culture, 200 pagina’s. Niet gepubliceerd document.
[3] Leber et al, 2009. Developing restauration
methods to aid in recovery of a key herbivore, Diadema antillarum, on Florida Coral
Reefs, 36 pp,2008/2009 final report.

Afbeelding 9 en 10: Twee kweekflessen, de linker met pluteus larven en de rechter na zo’n 50 dagen
met de miniscule zee-egels, klaar voor aquaria met substraat [foto VHL].
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Tarbotkwekerij Seafarm
Het kan altijd beter
Door Peter G.M. van der Heijden en Sietze Leenstra

In 2009 verscheen in Aquacultuur een bedrijfsreportage over de in
Kamperland gevestigde tarbotkwekerij Seafarm. Al lang was er bij de redactie
de wens om dit bedrijf weer te bezoeken om de lezers van dit blad op de
hoogte te kunnen brengen van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
Maar de Corona-maatregelen maakten een bezoek onmogelijk. Daarom
stuurden we onze vragen aan Adri Bout, de eigenaar van Seafarm. Zijn
uitgebreide antwoorden werden de basis voor onderstaande reportage.
Op de vraag wat er sinds 2009 bij Seafarm
veranderde, kregen we als antwoord ‘Is er nog
iets het zelfde’? Vervolgens werden als eerste
de veranderingen in het recirculatiesysteem
beschreven. Seafarm kweekt tarbot in 7 meter
hoge stellingen; een stelling bestaat uit acht

15 cm diepe, 64 m lange, U-vormige bassins boven elkaar (foto 3). Voorheen werd het water
naar de bovenste laag gepompt en stroomde
het vervolgens door het hoogste bassin en
filtersysteem via de tussenliggende niveaus
(met elk een bassin en filtersysteem) naar het

Foto 1: Seafarm, niet ver van de Stormvloedkering aan de Oosterschelde (Foto:
S. Leenstra).
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Foto 2: Adri Bout geeft uitleg aan een bezoeker (Foto: S. Leenstra).
laagste niveau om vandaar via enkele grote
eiwit skimmers weer naar het hoogste niveau
te worden gepompt. Nu circuleert het water
nog slechts op één niveau en bestaat de kwekerij in feite uit acht onafhankelijke systemen
boven elkaar. Elk niveau heeft een drumfilter,
eigen ondergedompeld biologisch filter, ozon
toediening en eiwit skimmer. Het substraat
in de ondergedompelde filters wordt nu door
middel van roeren in plaats van lucht in beweging gehouden. Ten opzichte van de oude opzet wordt door deze aanpassingen 40% energie bespaard. Bijkomend voordeel is dat nu
één systeem tijdelijk kan worden stilgezet en
schoongemaakt terwijl de andere systemen
ongehinderd kunnen doordraaien. De voor
ventilatie inkomende en uitgaande lucht passeert elkaar in computergestuurde warmte
terugwin units zodat ook hier geen energie
verloren gaat.
Tijdens de 16 uren per etmaal dat de groene
LED-lampen in de kwekerij branden, wordt
het voer in vier porties in de bassins geblazen.
Er worden geen antibiotica of andere chemi-

caliën ingezet. In de grow-out systemen wordt
een productie van 25 kg/m2/jaar bereikt.
Fry Marine
De pootvis die voorheen door andere bedrijven werd geleverd, bleek niet altijd van optimale kwaliteit. In een eigen kwekerij kan
de pootvis naar eigen inzichten worden geproduceerd. In samenwerking met de andere
Zeeuwse tarbotkwekerij Grovis werd in 2005
de tarbot pootviskwekerij Fry Marine gestart
(foto 4). Nadat Fry Marine door een technisch

Andere circulatie van
het water en roerspanen
in ondergedompeld
filter brachten 40%
energiebesparing
AQUAcultuur | 15

Groen licht versterkt het
immuunsysteem van de
tarbot
geslachtsrijpe toestand gebracht. De rijpe
vrouwtjes en mannetjes, individueel herkenbaar door een chip, worden afgestreken. De
bevruchte eieren worden tot het uitkomen in
trechters op doorstroming geplaatst (foto 5).
De eieren komen bij 14o C na zes dagen uit. Er
wordt geselecteerd op uiterlijke kenmerken
zoals kleur, dikte en vorm.
Door temperatuur- en daglengtemanipulatie
kan Fry Marine nu drie keer per jaar paairijpe
ouderdieren en bevruchte eieren verkrijgen.
Men wil dit opvoeren naar vijf maal per jaar
voor een meer gespreide en stabiele productie
in de grow-out systemen.

Foto 3: Stellingen met bassins in acht lagen,
verlicht door groene LED lampen (Foto: Seafarm).

probleem de eerste batch volwassen teeltdieren verloor, werd pootvis aangekocht van
verschillende andere bedrijven en tot ouderdieren opgekweekt, een proces dat 3 tot 4 jaar
duurde. Met deze dieren wordt nu gekweekt.
Omdat geen levende vissen van elders meer
worden binnengebracht worden ook ziektes
buiten gehouden. Met temperatuur- en daglengtemanipulatie worden de teeltdieren in
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Larven en pootvis opkweken
In buizen met speciale LED verlichting wordt
de algensoort Tetraselmis gekweekt (foto 6).
Deze dient als voer voor de rotiferen waarmee
de tarbotlarven de eerste weken na het opsouperen van de dooierzak worden gevoerd. Ook
wordt Artemia gevoerd. Deze vorm van voerverstrekking is behoorlijk arbeidsintensief en
daarom probeert Fry Marine in samenwerking
met onderzoeksinstituten uit IJsland, Noorwegen, België, Portugal, Spanje, Frankrijk en
Zuid Korea en Hoge School Zeeland een compleet larvenvoer te ontwikkelen bestaande
uit micro moist pellets. In de larvensystemen
wordt UV-licht ingezet om de hoeveelheid
micro-organismen te drukken. Als de jonge
vissen 40 dagen oud zijn gaan ze naar ondiepe
bassins (foto 9). Hier zorgt ozon in de eiwitskimmer voor een gedeeltelijke desinfectie
van het water. Na tachtig tot negentig dagen
verhuizen de vissen naar de grote grow-out

Foto 4: Fry Marine (Foto: S. Leenstra).

systemen van Seafarm. Technisch verloopt de
pootvisproductie van FryMarine goed; na dag
7 is de sterfte onder de larven en oudere stadia
zeer laag. In 2019 werden ruim 100.000 tarbot
pootvisjes geproduceerd. Fry Marine kan veel
meer produceren maar na sluiting van Grovis
is Seafarm nu niet alleen de enige aandeelhouder maar ook enige afnemer van Fry Marine.

Tong
Bij Fry Marine wordt ook pootvis van tong
(Solea solea) geproduceerd. “Tussen tong en
tarbot zit een wereld van verschil”, aldus Bout.
Tong is een nachtdier dat met behulp van geur
zijn voedsel op de bodem zoekt, maar tarbot
jaagt overdag en op zicht. Om nakomelingen
te krijgen hoeven tongen niet te worden afgestreken: wanneer volwassen mannelijke en
vrouwelijke teeltdieren samen worden gehouden onder natuurlijke licht- en temperatuursituatie komen in het paaiseizoen de bevruchte
eieren als vanzelf mee met het water dat de
bassins verlaat. Deze eieren worden opgevangen en uitgebroed. Probleem bij de verdere
ontwikkeling van de tongkweek is dat de vissen slechts bij dichtheden tot 12 kg/m2 te houden zijn, wat de opkweek financieel minder
interessant maakt.
Zilte teelten
Bij het bezoek in 2009 werd verteld over de
plannen om het afvalwater van de teelt voor
algen of zilte gewassen te gebruiken. Er zijn

inderdaad algen op het afvalwater gekweekt;
die dienden als voer voor alikruiken. Maar het
lukte helaas niet om de alikruiken te vermeerderen en men is hiermee gestopt. Ook werd
zeekraal gekweekt op het afvalwater. Dat ging
op zich heel goed maar een tekort aan fosfaat
in het water beperkte de productie. Het optimaliseren van zeekraalteelt op zich is geen
doel van Seafarm en ook hiermee is men gestopt.
Continu innovaties
Het aantal innovaties en aanpassingen dat
bij Seafarm werd toegepast is opmerkelijk.
Naast aanpassingen van de waterrecirculatie,
de productie van pootvis door Fry Marineen,
de ontwikkeling van micro pellets voor tarbot
larven, is er ook onderzoek gedaan naar de invloed van de kleur licht op de gezondheid van
de tarbot. Dit heeft geresulteerd in de groene
LED lampen die nu de kwekerij verlichten. Er
zijn plannen om van het slib korrels te maken
die voor bemesting van velden, parken, etc.
kunnen dienen. Er wordt gezocht naar een
manier van sorteren en wegen die bij de vissen minder stress veroorzaakt en naar een
meer diervriendelijke manier van verdoven
en slachten. Computergestuurde warmtewisselaars verwarmen inkomende lucht met de
warmte van de uitgaande lucht. Op het dak
dekken honderden zonnepanelen (goed voor
360.000 kWh/jaar) een groot deel van de eigen
energiebehoefte. En meer vernieuwingen zijn
in aantocht.
Corona verminderde vraag en afzet...
De afzet van tarbot vindt grotendeels via de
horeca plaats; dus de sluiting van restaurants

Productie zonder
geneesmiddelen en
chemicaliën
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Foto 5: Doorzichtige buizen verlicht met roze LED lampen waarin Fry Marine de algensoort Tetraselmis
kweekt (Foto: Seafarm).

Foto 6: De trechtervormige bassins waarin de tarboteieren na bevruchting worden geplaatst (Foto:
Seafarm).

Ruimte met 12 bassins waarin tarbotlarven worden opgekweekt (Foto: Seafarm).

18 | AQUAcultuur

36e jaargang

Foto 8: Bassin met tarbotlarven, ca 25 dagen oud (Foto: Seafarm).

om Corona te bestrijden maakten 2020 en
2021 ook voor Seafarm tot moeilijke jaren. Het
eigen restaurant (foto 10), gelegen naast de
kwekerij en in normale jaren goed voor 30.000
bezoekers, viel helemaal stil. Door het sluiten
van de horeca verminderde de vraag naar zeevis in het algemeen en daalden de visprijzen,
ook die van tarbot. De tarbotten werden langer in de kwekerij gehouden; die is nu maximaal bezet.
Het eigen schip waarmee langs de kust op mesheften (Ensis) wordt gevist, vaart nog steeds
uit maar wel op een lager pitje dan voorheen,
alweer vanwege de verminderde vraag. Ook de
tak van Seafarm die zich bezig houdt met het
kweken en affineren (= met algen op speciale
smaak brengen) van oesters, draait door.
Seafarm is een familiebedrijf: dochter Judith
(foto 11) runt het restaurant waarin ook twee
kleindochters van Adri Bout werken. Jongste
zoon Dave runt het totale Seafarm bedrijf dat
nu aan ca. 50 mensen werkgelegenheid biedt.

... maar bracht stroomversnelling
Corona maakte tijd vrij en bracht zo toekomstplannen in een stroomversnelling. Het
ontwerp gemaakt voor een nieuwe tarbotkwekerij, ter vervanging van de huidige, is gereed.
Het nieuwe bedrijf zal uit 152 bassins (opgesteld in acht lagen) bestaan en kan tot 350 ton/
jaar produceren (foto 12). Uitgangspunt bij het
ontwerp was minimaal gebruik van energie
en arbeidskracht. Voor sortering zullen de vissen zwemmend de sorteermachine bereiken
waarna ze na weging weer terug worden gesluisd richting het juiste bassin in de kwekerij,
een proces dat door één persoon kan worden
aangestuurd. Zonnepanelen op het dak zul-

In toekomst draaien
we geheel op
zonne-energie
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Foto 9: Ondiepe bassins waarin de pootvis ouder dan 40 dagen wordt gehouden (Foto: Seafarm).

Foto 10: Het restaurant van Seafarm (Foto: Seafarm).

Foto 11: Dochter Judith, manager van het restaurant (Foto: Seafarm).
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Foto 12: Tekening van de inrichting van de nieuwe, door Seafarm zelf ontworpen kwekerij zoals die
hopelijk over twee jaar kan gaan draaien (Foto: S. Leenstra).

len tot 1,2 miljoen kWh/jaar gaan leveren, wat
het energieverbruik van het bedrijf geheel zal
gaan dekken. Een bouwvergunning is al verleend, het wachten is op een aannemer. Als
het mee zit, is de nieuwe kwekerij over twee
jaar in gebruik. De hal waar de tarbotkwekerij nu is ondergebracht zal worden verbouwd
tot ruimte voor slachten, fileren, verpakken en
invriezen. Er wordt ook bekeken hoe de consument op andere dan de nu gebruikelijke manieren kan worden bereikt: met porties verse
of gerookte tarbot, met één hele vis, etc.

Foto 13: Adri Bout leidt een groep buitenlandse
bezoekers rond (Foto: P.G.M. van der Heijden).

Openheid en contact met
consument zijn belangrijk

Openheid naar consument
en maatschappij
Door middel van rondleidingen was Seafarm
voor Corona al bezig om geïnteresseerden te
laten zien hoe de vis wordt gekweekt. Hier
werd veel gebruik van gemaakt; mensen kwamen voorbereid met hele vragenlijsten op bezoek (foto 13). Voor Seafarm is transparantie
en contact met allerlei maatschappelijke groepen en organisaties belangrijk; zo leert men
wat er in de samenleving leeft en wat de consument verwacht. “De wereld verandert en de
consument verwacht meer openheid over hoe
het voedsel wordt geproduceerd”, aldus Adri
Bout.
Referenties
• “Dit is mijn hobby” – Bedrijfsreportage over
Seafarm. Aquacultuur 2009, nr. 6.
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Bouw je eigen viskwekerij
Deel 2
Door: Jelle Buscher

Een eigen viskwekerij, maar hoe dan? Als opfrisser: ik bouwde onlangs een
viskwekerij, genaamd Streekvis, en lever nu beekridder (Salvelinus alpinus). In
het eerste deel van deze reeks besprak ik het schrijven van een bedrijfsplan,
de vergunningen en de keuze van een locatie. In dit tweede deel wil ik het
hebben over de economische kant van de zaak: hoe schat je de kosten goed in
en hoe krijg je dat gefinancierd. Als eenmaal de knoop is doorgehakt begint
het geld van je rekening weg te vliegen. De bouw van kweeksystemen is
tijdrovend en veel van de materialen zijn specialistisch en daardoor prijzig.
Daarbij komen de vaste en variabele kosten die al aantellen voordat de
kwekerij draait. De drie grootste kostenposten, als de kwekerij een maal
draait, zijn voer, energieverbruik en arbeid.

Financiering en Subsidies
Ik heb mijn, nu nog kleine, kwekerij grotendeels uit eigen middelen gefinancierd, omdat
het vinden van financiers voor een viskwekerij een enorme uitdaging is. Ook om de financiële risico’s te beperken koos ik ervoor om
geen externe financiers te zoeken, of leningen
bij de bank af te sluiten. Wel heb ik een subsidie gehad van het regionaal investeringsfonds. Dit fonds is bedoeld om initiatieven in
de regio te stimuleren, en dus niet specifiek op
aquacultuur gericht. Helaas zijn de mogelijkheden voor aquacultuur subsidies in Nederland beperkt. De subsidies (van LNV en EU)
zijn gericht op grootschalige initiatieven met
navenante investeringen en motiveringen
vooraf en verantwoording achteraf. Hierdoor
zijn ze niet relevant voor kleine en middelgrote bedrijven, maar ook niet voor ondernemers
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met innovatieve ideeën.
Wel zijn er andere mogelijkheden om een
steuntje in de rug te krijgen. De komende jaren zal vanuit Brussel meer en meer worden
ingezet op regionale productie en nieuwe
streekproducten. Dit zijn potentieel interessante en relevante subsidies, ook voor starters
in de aquacultuur.

Je hebt altijd
kinderziektes die je
moet oplossen

De trommelfilter midden in de revisie, bijna klaar voor jaren van noestige arbeid.

Voor het vinden van een geschikte subsidie
nam ik een subsidiebemiddelaar in de hand.
Zo’n adviseur rekent in de regel 15% van het
subsidiebedrag als “fee” voor het binnenslepen
van een subsidie op een no cure-no pay basis.
Die lieden kennen het subsidiewereldje goed
en weten precies wat wel of juist niet in een
aanvraag moet staan. Bovendien nemen ze je
veel werk en zorgen uit handen. Dit was voor
mij de belangrijkste reden om een bemiddelaar in te schakelen.
Investeringspunten
Voor een sluitend plaatje van de kosten is het
goed een opsomming te maken van alle kosten waar je aan moet denken. Vergeet, naast
zaken als investeringen in grond en gebouw,
aanschaf van de eigenlijke kwekerij, en pootvis en voer voor de eerste kweekperiode, niet

de lopende kosten als huur, elektriciteit, water,
lozingskosten, chemicalien, medicijnen. Denk
ook aan de waarde van de eigen arbeid en wat
je daarvoor moet rekenen. Zeker als je nog
geen ervaring hebt met het bouwen van een
kweeksysteem is de kans groot op kostenonderschatting, op het over het hoofd zien van
bepaalde materialen in de begroting. En, let
goed op, een financiële tegenslag heb je zo te
pakken. Zorg dus voor een royale buffer voor
dergelijke risico’s: een post onvoorzien van 20
tot 25% is niet overdreven. Als je het financiële
plan klaar hebt en de middelen beschikbaar,
kan het bouwen beginnen. Chapeau!
Ik heb ervoor gekozen om vooral niet te bezuinigen op circulatiepompen. Deze pompen
zijn immers het hart van je kwekerij en het
is dus essentieel dat ze betrouwbaar zijn en
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Zoek en gij zult vinden, in de hal staan gebruikte vistanks, biofilter blokken en een elektrakast klaar
voor een tweede leven.
energie-efficiënt draaien. Ook hier geldt vaak
dat goedkoop duurkoop is. Goedkopere Italiaanse, of zelfs Chinese, pompen zijn minder
efficiënt en hebben daardoor ook hogere gebruikskosten op de langere termijn (gerekend
over de verwachte levenscyclus van de pomp).
Ik weet dat er veel systeembouwers zijn die
graag een Italiaans pompje plaatsen maar ik
raad dit niet aan. Veel van deze pompen moeten op relatief korte termijn worden vervangen en/of zijn uiteindelijk duurder door hun
hogere energiekosten. Dit is voor mij de reden
geweest om A-kwaliteit pompen van Deense
makelij te installeren.
Noodzuurstof voorziening, een noodaggregaat en alarmering zijn relatief kostbaar, maar
moeten van degelijke kwaliteit zijn. Bij een
kwekerij die op volle toeren draait, zit een on-
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geluk in een klein hoekje. Dit vang je alleen op
met een goedwerkend alarmsysteem en royaal geproportioneerde noodvoorzieningen.
Ik heb heel lang gezocht naar een aggregaat
die mij paste. Na meerdere goedkopere aggregaten bekeken te hebben kwam ik tot de
conclusie dat ik hier niet op mag bezuinigen.
Uiteindelijk heb ik mijn begrootte budget voor
een aggregaat verdubbeld en heb nu een betrouwbaar apparaat staan.

In het algemeen
geldt: goedkoop is
duurkoop

De twee circulatiepompen zijn het hart van mijn kweeksysteem.

Kostenbesparing
Zoals ik al eerder aangaf is de bouw van een
kweeksysteem behoorlijk kostbaar. Dit zit
hem uiteraard in de specialistische materialen
maar nog veel meer in de arbeidskosten. De
grootste besparing bij de start van mijn kwekerij was het zoveel mogelijk zelf ontwerpen,
bouwen en installeren.
Uit eigen ervaring kan ik je verzekeren dat de
bouw van een kwekerij vele uren vreet! Het
budget voor mijn kwekerij was behoorlijk
strak, waardoor slim met geld moest worden
omgegaan en zoveel mogelijk ‘in eigen huis’
werd ontworpen en gebouwd. Het scheelt
veel als je handig bent en ik heb het geluk dat
mijn vader ingenieur is en veel technische expertise inbracht. Hierdoor hebben we alles,
behalve het laswerk en een bronboring, zelf

kunnen doen. Uiteraard kan een systeembouwer worden gevraagd om het systeem kant en
klaar af te leveren, maar veel werkzaamheden
zijn eigenlijk vrij simpel. Denk hierbij aan pvc
lijmen, beugels zetten en tanks plaatsen. Bovendien, een groot voordeel van zelf bouwen
is dat je daarna exact weet hoe je kwekerij in
elkaar zit. Problemen zijn dan vaak sneller op
te lossen dan bij een systeem dat door een ander is neergezet.
Op (draaiende) materialen, die essentieel zijn
bij het in leven houden van je vis, moet je zeker niet beknibbelen. Vaak geldt: goedkoop is
duurkoop. Ik heb een aantal keren dubbel geld
uitgegeven omdat ik dacht met goedkopere
spullen toe te kunnen. Zo heb ik in een jaar tijd
3 dompelpompen versleten voordat ik toch
maar een degelijke pomp heb aangeschaft.
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Eerste Nederlandse
beekridderkwekerij scoort
groen op de VISwijzer
Good Fish geeft de eerste beekridderkwekerij in Nederland een groene VISwijzer score. Deze beoordeling is specifiek gemaakt voor deze kwekerij en geeft aan dat deze beekridder op een verantwoorde manier gekweekt wordt.
De beekridder valt onder de zalmachtigen en wordt ook wel trekzalm of riddervis genoemd.
De vis zit qua smaak tussen dat van zalm en forel in.
Groene score op de VISwijzer
Kweekvis wordt op de VISwijzer beoordeeld met een speciaal ontwikkelde methode voor
aquacultuur. Hierin wordt het brongebruik, de impact van de kwekerij op de omgeving en de
wet en regelgeving rondom de kweek beoordeeld.
Het grootste voordeel van beekridder is dat hij relatief eenvoudig te kweken is en dat er
ook minder visvoer nodig is dan voor bijvoorbeeld zalm. De ingrediënten in het visvoer dat
gebruikt wordt zijn afkomstig van duurzame en traceerbare bronnen. De beekridder wordt
gekweekt in een RAS systeem, dit maakt het mogelijk om water te hergebruiken en de condities van het water optimaal te reguleren. Tijdens het kweekproces wordt ook rekening
gehouden met dierenwelzijn. De beekridder wordt op een diervriendelijke manier afgedood
en er wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën en antibiotica tijdens het kweekproces.
Beekridder kopen
Ben je geïnteresseerd in het verkopen van beekridder in jouw viswinkel of restaurant? Neem
dan contact op met Jelle Busscher via info@streekvis.com

Zonde van het geld en alle sores! Verder zou
ik willen stellen dat je beter voor tweedehands
professionele materialen kan gaan dan kiezen
voor spullen die bedoeld zijn voor hobbymatig gebruik. Je kunt bijvoorbeeld te kust en te
keur goedkope trommelfilters kopen bestemd
voor koi vijvers, maar in de praktijk zijn deze
materialen niet opgewassen tegen het inten-
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sieve gebruik op een commerciële kwekerij.
Een andere manier om kosten te besparen is
om in alternatieven te denken. Door goed te
zoeken loop je soms tegen een verrassende
oplossing aan. Een voorbeeld: het soort kuipen dat boomkwekers gebruiken is vele malen
goedkoper dan op maat gemaakte tanks en

voldoen even goed.
Kort samengevat: zorg dat je spullen gebruikt
die robuust zijn en waar je van weet dat ze een
stootje kunnen hebben. Zo voorkom je dat je
dubbel geld uitgeeft. Op zaken die bij uitval
of slecht functioneren niet meteen tot sterfte
leiden kan je besparen. Denk hierbij aan een
trommelfilter, sproeipomp of niet bewegende
onderdelen zoals biomateriaal of tanks.
Tweede leven
Denk, voor het besparen op materialen door
het kopen van gebruikte spullen, bijvoorbeeld
ook aan vistanks, trommelfilters en voerautomaten. Zo hebben wij voor een van de kweeksystemen een gebruikt trommelfilter in eigen
beheer gereviseerd. Het filter kan nu een aantal jaren zijn werk doen voor een fractie van
de kosten van een nieuw exemplaar. Als je
goed rondvraagt en zoekt loop je tegen zeer
interessante materialen aan. Een Deense website (www.secondhandforfish.com) bemiddelt
in gebruikte aquacultuur materialen en het is
zeker de moeite waard om daar zo nu en dan
een kijkje te nemen. Vraag ook eens aan je
voerleverancier of die niet iets weet te staan.
Hij komt immers op vele kwekerijen en komt
daar vast wel eens ongebruikte spullen tegen.
Ik reed half Nederland af om apparatuur te
bekijken en op te halen. Hierdoor heb ik aanzienlijk bespaard op materiaalkosten.
Opstart
Opstartkosten worden vaak onderschat. Je
bent makkelijk een jaar, of zelfs langer, aan
het investeren voordat je de eerste omzet
kunt inboeken. Hierbij lopen de kosten ver
voor de baten uit. Immers, je kunt pas oogsten
als na vele maanden de pootvis is uitgegroeid
tot marktwaardige vis. Deze kosten moeten worden gefinancierd en dus begroot. Op
basis van mijn ervaring raad ik aan om deze
opstartkosten royaal te begroten. Een eerste
generatie vissen zal vaak meer tijd nodig hebben dan verwacht om op consumptiegewicht

Een van de vele ritjes door Nederland met materialen voor de kwekerij. Dit keer met het aggregaat.

te komen, doordat kinderziektes in de procedures opdoemen. Hoe fantastisch je systeem
op papier ook is, voor de opbouw van de eerste
generatie levende have, zou ik rekenen op een
termijn die tenminste 25% langer is dan vooraf
bedacht. Als deze startpopulatie eenmaal is
opgebouwd wordt omzet gemaakt en het leven een stuk gemakkelijker.
Een laatste tip, gebruik je netwerk. Er zijn vast
mensen die je een dagje willen helpen of met
je mee denken. Indien ik al deze aanwijzingen
niet ten volle had benut, was mijn plan niet
financierbaar geweest en zou dit artikel in
Aquacultuur ook niet geschreven zijn. Alles in
orde? Nou, hup aan de slag want er is werk te
doen! In het volgende artikel ga ik het hebben
over de bouwfase en opstart van de systemen.
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INNOVATIES

Duurzamer visvoer
met ingrediënten uit
eencelligen die groeien op
kooldioxide, methaan en
afvalstromen
Door Roel H Bosma

We willen visvoer zonder vis, en weten ondertussen dat eiwit uit soja niet
de oplossing is. F3-Challenge organiseerde een serie webinars [7] over de
verschillende mogelijkheden daarvoor, waaronder een over eiwitten uit
eencelligen (ECE). De meest genoemde alternatieven voor visolie en vismeel
zijn algen en insecten, maar wereldwijd starten op dit ogenblik fabrieken die
vervangende voedingstoffen uit andere eencelligen dan microalgen halen.
Vanwege de sterke groei van de viskweek en de daarmee geassocieerde vraag
naar vismeel en visolie, richten veel van deze starters zich eerst op visvoer. In
dit artikel beschrijf ik eerst de belangrijkste processen en producten (bioflocs,
schimmels en bacteriën) en focus daarna op de voederwaarden. Als laatste
omschrijf ik de nadelen en de voordelen van de diverse alternatieven en de
bijbehorende duurzaamheidaspecten.

Vier soorten en acht manieren
Duurzamere voer-ingrediënten worden gehaald uit eencellige archea (oerbacteriën), bacteriën, schimmels en microalgen, of microbiele
combinaties van de laatste drie in b.v. bioflocs
op afvalstromen.
Dat kan via autotrofe, chemo-autotrofe en
heterotrofe processen, waarbij natuurlijk
ook mineralen nodig zijn (Figuur 1). Alleen
microalgen en onderdelen van de genoemde
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combinaties groeien op licht met kooldioxide
als koolstofbron (autotroof). De andere processen hebben een secundaire energiebron
nodig (heterotroof).
Alleen chemo-autotrofische archea en bacteriën kunnen direct energie uit waterstof halen.
Andere bacteriën, archea en schimmels groeien in de tweede stap op methanol, acetaat,
mierenzuur of methaan, die in een eerste stap
is geproduceerd van kooldioxide met energie

Figuur 1: Overzicht van de acht manieren om met kooldioxide eencellige biomassa te maken [Gebaseerd op 6].
uit waterstof of elektriciteit. Bij die 2e stap
komt wel weer kooldioxide vrij, maar dat kan
worden afgevangen. Aan dat proces wordt gewerkt.
Het eindproduct definieert men als eiwit uit
eencelligen (ECE) als de droge stof meer dan
30% eiwit bevat, en eencellig vet als er meer
dan 20% olie inzit. Die olierijke ingrediënten
worden bijna allemaal geproduceerd met micro-algen en zijn de basis voor goede vervangers van visolie [Aquacultuur 2020-4: 33-35]. De
vetgehaltes kunnen tot boven de 50% oplopen,
maar het eiwitgehalte van vrijwel alle algensoorten blijft onder de 40% (met uitschieters

tot 60%). De vetzuur en aminozuur samenstelling zijn afhankelijk van de gebruikte soort, de
genetische aanpassingen en het productieproces. Ruwweg varieert de verteerbaarheid van
de producten tussen de 55 en 99%; vooral de
in zoutwater geteelde soorten bevatten relatief veel mineralen. Voor meer informatie over
microalgen, zie Aquacultuur 33-2: 16-19 en 344:13-19.
De focus van de andere productieprocessen
ligt op de eiwitten. Afhankelijk van het proces bevatten de eindproducten ook oliën en
andere stoffen, zoals b.v. probiotica. Sommige
van deze processen zijn bedacht in de ‘moons-

Figuur 2: Schema van het eenstaps-waterstof-proces dat gassen, mineralen en energie omzet in
bacterieën waaruit vervolgens voeringrediënten worden gehaald [gebaseerd op 5].
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Figuur 3: Schema van iCell’s geintegreerde productieproces van vis en visvoer (Bron: i-Cell®)

hot’ periode toen men voedselbronnen voor
astronauten zocht. Daarna richtte men zich
op de methanotrofe processen omdat de olieindustrie een oplossing zocht voor methaan
dat als bijproduct van de productie wordt
afgefakkeld. De methanotrofe processen worden dus als eerste opgeschaald rond bepaalde
olievelden. De processen met kooldioxide zijn
pas verder ontwikkeld toen het vrijkomen
daarvan bij allerlei processen een probleem
werd, en aan productie en opvang of verwerking een prijskaartje kwam te hangen.
Microbiele combinaties
Kortweg noemt men deze microbiele combinaties: bioflocs. Bioflocs gedijen goed in
afvalwater van voedselproductie en voedselbewerking. De voor ons meest interessante
voorbeelden daarvan zijn de aquacultuur zelf
en ook de visverwerking. In de combinatie
van het verwerken en hergebruiken van afvalstromen uit beide laatsten heeft het bedrijf
iCellsustainable zich gespecialiseerd (Figuur
3). Deze processen hebben natuurlijk ook toe-
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komst voor de verwerking van alle dierlijke
eiwitten en ander voedsel voor zover daar vervuilde waterstromen bij vrijkomen, en deze
niet geloosd mogen worden.
Bioflocs groeien veelal in de buitenlucht met
hulp van direct zonlicht (b.v. in vijvers). In de
buitenlucht kan vervuiling ontstaan; dergelijke vervuiling kan niet optreden bij bacteriele en schimmel productie. Daarnaast zijn
biofloc systemen complex en kunnen zich
zowel gewenste als ongewenste organismen
ontwikkelen, net zoals in b.v. viskweekvijvers
in de buitenlucht ziektekiemen niet of wel
ontwikkelen. De geoogste biomassa moet dus

Eiwitten uit
eencelligen hebben
een grote toekomst.

Figuur 4: Relatieve energiekosten van verschillende eiwitbronnnen in US$/Ton (Aangepast van i-Cell®,
ook de producent van het vergeleken biofloc eiwit).

gezuiverd worden. Sommige voeders en voeringrediënten geproduceerd van bioflocs worden gepromoot vanwege de gewenste biotica
die ze bevatten en die vertering of ziekteweerstand bevorderen.
Schimmels
Onder schimmels verstaan we in dit artikel
zowel eencellige schimmels, zoals gisten, en
dradige schimmels; alle zijn heterotroof. De
meest gebruikte energiebronnen zijn de residuen van de productie van ethanol, bier en
wijn. Daarop laat men in reactoren naar behoefte eencellige of draadvormende gisten
groeien. Deze gisten hebben hoge gehaltes
aan eiwit, aminozuren en micronutrienten
en hebben een hoge energie-inhoud in vergelijking met de meest gebruikte voedergranen
en melen van oliezaden zoals soja, maar deze
nutriënten zitten in cellen met moeilijk te verteren celwanden.
Het chemische afbreken van de celwanden
verbetert de verteerbaarheid van deze gisten
maar daarbij kunnen zowel anti-nutritiele
factoren vrijkomen danwel stoffen die de vertering en/of ziekteweerstand verbeteren. De
voor mensen ongewenste afbraakproducten
zijn met name potentieel schadelijke nucleinezuren (DNA en RNA). In visvoer zouden
deze minder problematisch zijn omdat de
afbraak van nucleïnezuren in de lever van

vissen sneller gaat. Echter, 100% vervanging
van eiwit door schimmels in visvoer leidde bij
forel tot schadelijke niveaus van urinezuur in
de lever en lage niveaus van rode bloedcellen
[1]. Tijdens het noodzakelijke zuiveringsproces
verdwijnen veelal ook de biotische kwaliteiten, en een keuze van het juiste proces is dus
van belang. Met gentechnologie kan de gekozen schimmelsoort worden geoptimaliseerd,
maar in de EU zijn deze gemodificeerde schimmels nog niet toegestaan. De al beschikbare
ECE van eencellige schimmels zijn veelal geproduceerd met ethanol uit granen, zoals b.v.
NexPro [2], dat onder andere is getest in voeders voor tilapia, garnaal en forel en tot een
verlaging van de voerkosten leidde.
Bacteriën
De celwanden van de bacteriën zijn beter verteerbaar dan die van schimmels en de eiwitten
van bacteriën bevatten geen of veel minder
potentieel schadelijke nucleïnezuren. Ook het
aminozuurprofiel van de eencelligen uit bacteriën sluit beter aan bij de behoefte van dieren dan het aminozuurprofiel van schimmels
en planten.
In een eerste stap gebruiken autotrofe bacteriën kooldioxide als voeding en waterstof of
licht voor de energievoorziening. Chemo-autotrofe acetaatproducerende bacteriën kunnen
hun energie direct uit electriciteit halen, maar
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Figuur 5: Het landgebruik (km2) voor de productie van 100,000 mt eiwit; dat van eencelligen vraagt
0,1 km2 (Aangepast van Calysta®).

deze processen zijn nog niet opgeschaald. B.v.
het bedrijf Deep Branch werkt daaraan.
In de andere gevallen groeien heterotrofe bacteriën in de tweede stap op ethanol, methanol,
acetaat, formaat of methaan. Indien een van
die energiebronnen of glucose of cellulose als
afvalstof beschikbaar is, dan slaan bedrijven
die eerste stap over. Zo maken b.v. Calysta en
UniBio eiwit van eencelligen geproduceerd
met het relatief schone methaan uit gasvelden, en Lanzatech met de methanol geproduceerd op het afvalgas van staalfabrieken [2].
Het gebruik van afvalgassen en afvalwater [3]
heeft beperkingen vanwege de vervuiling in
de gassen, waardoor certificering moeilijk zal
zijn.
Knip-Bio gebruikt ethanol, methanol of glycerol als energie- en koolstofbron en is de eerste die in de VS een gecertificeerd product op
de markt brengt [5]. Andere voorbeelden van
producten gemaakt van bacteriële eencelligen
zijn ProPlex1 van ADM, en ProTytonTM en
MiruTytonTM van White Dog Labs [2]. Laatstgenoemde heeft een contract gesloten met
CARGILL nadat beide producten met goede
resultaten waren getest op zalm en garnaal;
v.w.b. garnaal verbeterde ook de overleving
onder ziektedruk.
Enkele bedrijven, zoals Kiverdi en Novonu-
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trient zijn begonnen met het opschalen van
het waterstofproces [2,5]. De bacteriële processen met waterstof fixeren kooldioxide. Als die
waterstof echter geproduceerd wordt met methaan dan komt er ook weer kooldioxide vrij.
Voederwaarde
Over het algemeen bevatten de producten op
basis van bioflocs zeer weinig olie, minder dan
30% eiwit (sommige slechts 5%), en tot 45%
koolhydraten [1]. Veelal worden ze ter plekke
weer aan het voer toegevoegd. De producten
zijn rijker aan mineralen (20%) dan de producten op basis van schimmels en bacterieën
(5-15%) waardoor de verteerbaarheid lager is:
tussen de 25 en 80%.
De eiwitgehaltes van ingrediënten geproduceerd met schimmels variëren tussen de 30 en
60% en zijn zelden hoger. De aminozuurpro-

Grote voordeel van de
eiwitproductie met
eencelligen is het zeer
lage gebruik van land
en water.

Figuuur 6: De broeikasgasproductie per kg eiwit van eencelligen in vergelijking met andere eiwitbronnen, zoals de in de supermarkt beschikbare vleesvervanger Quorn® gemaakt met eencelligen.
(Aangepast van Calysta®).

fielen zijn afhankelijk van de gebruikte soort,
de genetische selectie en het productieproces.
Van de meeste soorten schommelt het oliegehalte rond de 2%, maar er zijn uitschieters tot
20%. De verteerbaarheid van de verschillende
schimmelproducten varieert ruwweg tussen
de 40 en 95%.
Producten gemaakt van eencellige bacteriën
kunnen wel tot 80% eiwit bevatten, maar het
gemiddelde is 60%. De verteerbaarheid varieert ruwweg tussen de 80 en 95%. De eiwitmengsels gemaakt met methanotrofe bacteriën, door bijvoorbeeld UniBio en Calista, kan
tot 100% van het vismeel en -olie in tilapiavoer
vervangen en ruim 90% in zalmvoer, zonder
significant effect op groei of sterfte. Omdat
het aminozuurprofiel van de eencellige bacteriën beter aansluit bij de behoefte van dieren
dan die van schimmels en planten leiden deze
tot minder eiwitverlies in de dierlijke productie. Ook zijn de eencellige bacteriën rijk aan
vitamine B-12.
Zowel geselecteerde alswel gemodificeerde
schimmels en bacteriën kunnen een goede
bron zijn voor bepaalde pigmenten en enzymen. Het bedrijf Knip-Bio produceert bijvoorbeeld KBM®, en gaat prat op de aanwezigheid

van onder andere carotenoïden en het zeldzame aminozuur taurine in dit voederingredient.
Duurzaamheid
Grootste nadeel, en kostenpost, van de productie van eiwitten met eencellige bacteriën
is het energieverbruik (Fig. 4). Bij het gebruik
van waterstof als energiebron geldt dat nadeel
alleen als die waterstof speciaal geproduceerd
moet worden. Het gebruik van waterstof is
nog beperkt terwijl steeds meer tijdelijk overtollige energie in waterstof wordt opgeslagen.
Van een proces dat afvalwater gebruikte voor
de productie van ECE, werd de milieubelasting berekend met een Levens Cyclus Analyse

Eencelligen recyclen
broeikasgassen maar
de productie kost vaak
veel energie.
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Figuur 7: Relatieve milieubelasting van de productie van 1 kg ruw eiwit van ECE uit afvalwater en van
conventionele eiwitbronnen, uitgedrukt als Ecopunten (1000 = milieubelasting van 1 EU burger per
jaar) [aangepast van 4].

(LCA). Tachtig procent van de mileubelasting
werd bepaald door het verbruik van door
windmolens op zee geproduceerde energie.
Om kooldioxide uit de lucht te halen is ook
veel energie nodig. Het is voordeliger om
kooldioxide te gebruiken die als bijproduct
beschikbaar is. Bij heterotrofe bio-technologische industriële processen, zoals bijvoorbeeld
bierbrouwen, komt relatief schone kooldioxide vrij (zie www.powertoprotein.eu),
V.w.b. duurzaamheid is het grootste voordeel
van ECE het zeer lage gebruik van land (Fig.
5). Een fabriek die 100,000 ton ECE eiwit produceert bezet slechts 10 ha land, terwijl voor
eiwit uit soja 25 km2 nodig is. Ook is er ongeveer 2000 keer minder zoet water nodig, terwijl wereldwijd conflicten om zoet water sluimeren. Bovendien worden bijvoorbeeld geen
pesticiden gebruikt en komt bij geen van deze
processen eutrophiërend afval vrij, zoals bij de
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productie van dierlijk eiwit.
Berekend als CO2 equivalent zou de milieubelasting van ECE lager zijn dan die van dierlijke
eiwitten (Fig. 6). Genoemde LCA van het proces met afvalwater bevestigt die lagere milieubelasting b.v. ook t.o.v. gevangen kabeljauw
(Fig. 7). Echter de milieubelasting is lager dan
die berekend als het kooldioxide equivalent
(Fig. 7). In de milieubelasting berekend met de
LCA-methode wegen de risico’s voor milieu
en gezondheid van de productie, installatie,
gebruik en vervanging van de windmolens
weliswaar minder zwaar dan die van fossiele
brandstof, maar toch veel zwaarder dan die
van waterkachtcentrales.
Het wegvangen van kooldioxide of methaan
draagt een klein beetje bij aan die lage milieubelasting van de eencelligen. Een waarschuwing is op zijn plaats: deze processen gebruiken dan wel koolstofdioxide maar zijn geen
koolstofvastlegging. Maar zij zorgen dat de

nutriënten in de koolstofcyclus blijven circuleren in plaats van de lucht, bodem en water
te vervuilen. Dat wegvangen mag dus geen
excuus zijn om af te zien van andere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Buiten de meest welvarende landen krijgt de bevolking nog te weinig
eiwit in hun dieet. Alle zeilen moeten worden
bijgezet om een ramp voor onze (klein)kinderen te voorkomen. Dat de aquacultuur met het
gebruik van ECE ingrediënten in het voer kan
bijdragen is alleen maar meegenomen en verhoogt ook de kans dat de sector nog lang kan
doorgroeien met goed marges.
Omdat grond, water, vismeel en visolie beperkt beschikbaar zijn, hebben ingrediënten
uit eencelligen zeker toekomst. Door onderzoek en selectie zullen de processen efficiënter
worden terwijl we voor soja, vismeel en visolie
de limieten al hebben bereikt of overschreden.
ECE geproduceerd met windenergie is dan wel
niet duurzamer dan soja, de productie is zeker
beter traceerbaar dan welk ander product
ook, en ook beter op te schalen vanwege het
geringe gebruik van land of water. Bovendien
bevat het product meer dan 90% eiwit en aminozuren, en is van stabiele kwaliteit zonder residuen van antibiotica en metalen. Sommige
producten zijn al gecertificeerd, non-GMO, en
zelfs goedgekeurd voor de biologische teelt.
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Ingrediënten gemaakt uit
eencelligen hebben een
constante kwaliteit.

AQUAcultuur | 35

ONDERWIJS & ONDERZOEK

Herstel van de
steurpopulatie
De juiste steur in het juiste water
Door Niels Brevé (Sportvisserij Nederland) en Bram Houben (ARK Natuurontwikkeling)
Foto’s: Niels Brevé en Dmitri Ma

ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuurfonds en Sportvisserij Nederland
werken samen aan het herstel van de steur in de Rijn. De aanpak volgt de
richtlijnen van de IUCN (International Union for Conservation of Nature and
natural resources) en kent een internationale samenwerking met Duitse en
Franse overheid en onderzoeksinstituten. In Duitsland worden twee nauw
verwante soorten van deze oerdieren gekweekt, in Frankrijk ‘slechts’ een.
In Europa bestaan twee kweekcentra van de
Europese steur (Acipenser sturio) die met uitsterven wordt bedreigd. Hoewel veel bedreigingen in het natuurlijk habitat tegenwoordig
zijn afgenomen, zijn steuren erg gevoelig voor
verontreinigen, overbevissing en het verlies
van leefgebieden door riviernormalisatie,
dammen, grindwinning, etc.. Om de Europese
steur voor uitsterven te behoeden vingen de
Fransen in 1994 de wellicht laatste 53 individuen uit het riviersysteem van de Gironde,
Garonne en Dordogne (GGD-riviersysteem),
en brachten deze naar een kweekstation bij
St. Seurin sur l’Isle, nabij Bordeaux. Dit terrein
wordt beheerd door de organisaties MIGADO
en INRAE, maar de steuren blijven eigendom
van de Franse overheid [zie Aquacultuur 35:
19-24]. De tweede kwekerij van de Europese
steur bevindt zich in Berlijn bij het LeibnizInstituut voor zoetwaterecologie en visserij
(IGB). Deze Europese steuren zijn echter ook
afkomstig van het Franse programma. De re-
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den voor deze opdeling vande steuren is tweeërlei. (1) Mocht er onverhoopt iets misgaan, in
ofwel de Franse, ofwel de Duitse kwekerij,
dan is er altijd een ‘backup broedstock’. (2) De
herintroductie van de larven en het visbroed
(twee tot drie maanden oude steurtjes) gebeurt in de twee kansrijke rivieren: vanuit de
Franse kwekerij in het GGD-stroomgebied, en
vanuit de Duitse kwekerij in de Elbe.
Twee zustersoorten
De Duitsers kweken niet alleen de Europese
maar ook de Atlantische steur (Acipenser oxyrinchus), die van nature voorkomt in NoordAmerika en Canada. Vanuit deze kwekerij
wordt de Europese steur uitgezet in de rivier
de Elbe, en de Atlantische steur in de rivier
de Oder. Ten grondslag aan deze strategie
ligt een combinatie van (1) paleontologisch,
(2) archeologisch en (3) DNA - onderzoek. (1)
Studies van fossielen bewezen dat ongeveer 90
miljoen jaar geleden uit de ‘oersteur’ twee zus-

Niels Brevé (links, knielend) en Bram Houben (rechts, knielend) zetten jonge Atlantische steurtjes
(Acipenser oxyrinchus) uit in de Oder.

tersoorten evolueerden die uitsluitend op het
noordelijke halfrond leven. Daarbij verspreide
de Europese steur zich over Noordwest-Europa
en Oost-Azië, terwijl de Atlantische steur zich
vestigde in Noord-Amerika en Canada. (2) Recent archeologisch onderzoek - bodemvondsten
met soorten identificatie op basis van bot- en
beenplaatstructuren – toonde aan dat na de
laatste IJstijd een groepje, of groepjes van
de Noord-Amerikaanse soort, de Atlantische
Oceaan overzwom naar Noordwest-Europa.
Daarna kwamen beide soorten tegelijkertijd
voor in de kustgebieden en de grote rivieren
die verbinding hebben met de NoordoostAtlantische Oceaan. Toch is er nooit hybridisatie ontstaan tussen beide zustersteursoorten
omdat beide steuren verschillende ecologische
niches en verspreidingsgebieden innamen.
De Atlantische steur (de Noord-Amerikaanse
soort) hield zich vooral op in het noordwesten

van Europa en de Baltische Zee, terwijl het
bolwerk van de Europese steur zich vooral
bevond in het gebied van de Middellandse
Zee. (3) Aanvullende DNA-studies met weefsel
van museumstukken, maken helder dat de Atlantische steur een paar honderd jaar geleden
ook weer nagenoeg verdween uit noordwest
Europa. Daarentegen leefde de Europese steur
aan deze kant van de noordoost Atlantische
Oceaan langer door, totdat ook zij verdwenen
behalve uit het GGD-riviersysteem. Op basis
van bovengenoemde kennis is besloten om de
Europese steur in het GGD-riviersysteem en de
Elbe te herintroduceren, maar de Atlantische
steur in rivieren, zoals de Oder, die uitmonden
in de Baltische Zee. Bovenstaande verklaart
waarom in Frankrijk uitsluitend de Europese
steur wordt gekweekt, maar in Duitsland beide
steursoorten.
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De steurtjes worden voor het uitzetten voorzien van floy-tag.

Verschillen in aanpak
Deze keer bezochten de auteurs de faciliteiten
van het IGB op een groen omzoomd terrein
aan de Müggelsee, geleid door senior onderzoeker Jörn Gessner. Deze gerenommeerde
wetenschapper is organisator van wereldwijde steurcongressen en een van de grondleggers van het Europese Steuren Actie Plan.
Opvallend in het kweekcentrum is de gesplitste recirculatie van het geconditioneerde
grondwater. De opstelling is gesplitst in acht
pompsystemen met acht corresponderende
bassins. Het voordeel van zo’n gescheiden systemen is het kunnen houden van afzonderlijke onderzoeken en/of visbestanden, zoals de
Europese- en de Atlantische steur. Ter vergelijking, de Franse kwekerij gebruikt rivierwater
(rivier de Isle, een zijrivier van de Dordogne)
aangevuld met zeewater. Een tweede opvallend verschil tussen beide kweekcentra is dat
in Berlijn de steuren zwemmen in open bassins, onder daglicht. In Frankrijk verblijven
de dieren voortdurend in een verduisterde
silo. En nog een derde opvallend verschil is
het voedsel voor de steuren. In Berlijn bestaat
het dieet uit pellets, oorspronkelijk ontwik-

38 | AQUAcultuur

36e jaargang

kelt voor forellenkweek. In Frankrijk staan de
steuren op een (kostbaar) menu van puur natuurlijk voedsel, zoals garnalen en wormen uit
het estuarium van de Gironde. De reden dat
de Fransen puur, natuurlijk voedsel gebruiken heeft een oorsprong. In de jaren negentig
presteerden de zojuist uit het wild gevangen
steuren het om gedurende zes maanden te
vasten. En zich dus compleet uit te hongeren.
Tot wanhoop gedreven besloten de Fransen
om de eigenwijze steuren het allerbeste uit
de vrije natuur voor te schotelen. En daar is

De Duitsers
herintroduceren
beide oorspronkelijke
steursoorten, de
Atlantische in de Baltische
zee en de Europese in de
Alantische wateren.

In het Duitse kweekcentrum IGB worden zowel Atlantische als Europese steuren gekweekt.

het tot op de dag van vandaag, uit voorzorg
bij gebleven. Toch is volgens Jörn Gessner dat
voedsel-gewenningsprobleem nu wel verholpen. Pellets zijn goedkoper, gezonder en kun je
machinaal vrij eenvoudig en gedoseerd netjes
toedienen. Waardoor het algehele kweekproces goedkoper en efficiënter wordt. Hoe groot
de verschillen tussen beide kweekcentra ook
zijn, beiden boeken successen bij het herstel
van de Europese steur in het wild.
Knalblauwe container met
zwarte steurtjes
Het kweekcentrum van het IGB is uitermate
geschikt voor het houden en kweken van volwassen steuren en hun nakomelingen. Maar,
voordat de jonge steurtjes losgelaten kunnen
worden in het wild moeten zij eerst geacclimatiseerd zijn aan rivierwater. Daartoe staat
zo’n honderd kilometer ten oosten van Berlijn, onderaan een dijk bij de Oder, een twaalf
meter lange, knalblauwe container. Van buiten is het slechts een normale zeecontainer,
maar van binnen is het een schoongepoetste,
superschoon, kiemvrij opkweekstation. Hier
zwemmen in ondiepe, lange plastic bakken,

drie maanden oude Amerikaanse steurtjes.
De visjes staan met de neusjes in de stroming
en worden nauwlettend in de gaten gehouden door het alziende oog van de heer Lutz.
De heer Lutz is een derde generatie visser die
moest stoppen met vissen vanwege de sterk
afgenomen visvangsten. Hijzelf wijst daarvoor diverse oorzaken aan. De belangrijkste
naar zijn idee is klimaatsverandering en een
schonere rivier, want door een afnemende regenval en minder nutriënten rijk water, is er
nu minder vis. Daarnaast constateert hij een
duidelijke overbevissing door de sport- en beroepsvisserij. Een en ander heeft Lutz doen
besluiten om te helpen bij het terugbrengen
in de rivier van vis, veel grote vis, liefst ook
de grote steuren die hij kent uit de verhalen
van zijn vader en grootvader. Dat motiveert
Lutz om gedurende drie maanden in het jaar,
twaalf uur per dag te werken aan de steurtjes
in de knalblauwe container. Hier voert hij de
larven afkomstig van het kweekcentrum uit
Berlijn tot de visjes ongeveer twintig centimeter meten. De steurtjes krijgen een nauwkeurig afgemeten dieet van, in het vroegste
stadium, één dag oude zoutwater kreeftjes en
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Oud-beroepsvissers Lutz kweekt in een zeecontainer Atlantische steuren die worden uitgezet in de
Oder.

daarna muggenlarven, die hij haalt uit de rivier. Dankzij Lutz groeien de steurtjes vlot op.
Ze zien er kerngezond uit, met de kopjes in de
stroming. En dankzij het gebruikte rivierwater ontstaat een inprenting. Deze maakt mede
mogelijk dat na 12 tot 15 jaar omzwerven in
de Baltische zee, de overgebleven volwassen
steuren de Oder op zullen zwemmen, om zelf
voor nakomelingen te zorgen.
Snelle groeiers
Maar zover is het nu nog niet. Want in november, na drie maanden in de blauwe container,
worden de zwarte Atlantische steurtjes losgelaten in het Naturpark Unteres Oder. Het
landschap oogt uitermate idyllisch. De traagstromende rivier wordt omringd door rietoevers en grijze wilgen. Er staat een paartje
zeearenden op het nest, in de vloedvlakte een
groepje kraanvogels en witte reigers. En even
verderop een roedel reeën. Bij het uitzetten
verzamelt zich een groepje boswachters. De
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boswachters worden geholpen door visser
Lutz en onderzoeker Jörn. Vanuit een Jeep
plus aanhanger - met daarin zesduizend kostbare steurtjes - lopen de boswachters met emmers heen en weer naar de rivier. In de heldere
stroom met donkere keien zijn de pas losgelaten donkere steurtjes vrij moeilijk te zien. Wat
wel opvalt zijn de gele merkjes van 300 steurtjes die met elke staartslag in de stroming het
gele merkje heen en weer zwaaien. Het is de
bedoeling dat deze floy-tags bij mogelijke, latere terugvangst, gegevens, zoals groei, ver-

Voor het uitzetten worden
de steurtjes drie maanden
ingeprent met het
rivierwater.

De uitgezette sturen moeten na een verblijf van 12 jaar op zee weer terugkeren
naar de rivier.
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De Atlantische steur wordt uitgezet in rivieren die uitmonden in de Baltische Zee, zoals de Oder.

spreiding en overleving, opleveren. Uit voorgaande jaren is bekend dat de steurtjes goed
groeien in de Baltische Zee, en de overleving
wordt geschat op ongeveer 10%. Dat hoge percentage valt te verklaren uit de fysiek van de
visjes. Terwijl steurlarven heel kwetsbaar zijn
voor vraat, zijn de steurtjes, van het formaat
tot waar Lutz deze opkweekt, geharnast: ze
hebben geen schubben maar beenplaten. Die
beenplaten zijn hard en scherp.
Tot slot
Het zich langzaamaan aftekend succes van
de herintroductie van de Atlantische steur in
de Oder en de Baltische Zee spreekt de ARK,
WWF en Sportvisserij Nederland enorm aan.
Daarnaast zien we uit meldingen van de beroepsvisserij dat nu ook de herintroducties
van de Europese steur in het GGD-riviersysteem en de Elbe absoluut de goede kant opgaan. De Europese steuren uit beide, Franse en
Duitse kweekprogramma’s worden aangetrof-
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fen in de zeeën gelegen rondom Denemarken,
in de Golf van Biskaje, en in de Noordzee, en
zelfs in de Waddenzee en voor de monding van
de Rijn vlakbij Rotterdam. Een en ander geeft
goede moed om door te pakken met een steur
Rijn Actie Plan. Samen op weg naar de terugkeer van de steuren!
Noot: Een iets langere versie van dit artikel
verscheen eerder in Visionair.

De overleving van
uitgezette steurtjes is goed
dankzij hun harde en
scherpe beenplaten.

BOEKBESPREKING

Meervalkweken in de
praktijk
het Afrikaanse meerval handboek van Willy Fleuren
Door Magnus van der Meer

De handleiding over de meervalteelt die Fleuren in 2019 uitbracht is een
aanrader voor iedereen in de meervalteelt. Zeker voor degene die te maken
heeft, of te maken gaat krijgen, met deze teelt in Afrika.

In de jaren 80 van de vorige
eeuw liepen we in Nederland
voorop met de ontwikkeling
van de teelt van Afrikaanse
meerval. Herre Hoogendoorn
en Bram Huisman waren de
pioniers van de Wageningse
Landbouw Hogeschool die
daarvoor, ergens in de jaren
70, de Afrikaanse meerval
(die toen nog Clarias lazera
heette) van Afrika hadden
overgebracht naar bakken in
Wageningen. Met het onderzoek aan de voortplanting en
groei van deze vis bracht men
ook het enthousiasme voor de meervalteelt
over op studenten. Buiten Nederland werden
ook in Afrika en Israel projecten met meervalteelt gedaan. Op basis van de verzamelde
ervaringen werd in 1985 een handleiding over
de meervalteelt uitgebracht, geschreven door
Ben Viveen en collega-medewerkers van de
Vakgroep Visteelt en Visserij. Deze handleiding “Practical manual for the culture of the

African catfish (Clarias gariepinus)” is een standaard werk
geworden voor velen in de
meervalteelt. Dat kwam niet
alleen door de originele en uiterst praktisch toepasbare inhoud, maar ook door de vele
iconische tekeningen.
Toen halverwege de jaren ’80
(Viveen en collega’s) de handleiding geschreven werd, was
Fleuren net bezig met het opzetten van zijn eigen bedrijf
voor het kweken van meerval
pootvisjes in Someren. Nu,
35 jaar later, is niet alleen de
in Nederland gekweekte Afrikaanse meerval
terug in Afrika, maar woont en werkt ook
Nederlands belangrijkste en meest ervaren
meervalkweker daar. Wereldwijd mogen kwekers blij zijn met de nieuwe handleiding voor
de kweek van Afrikaanse meerval: “African
catfish farmer’s handbook” geschreven door
niemand minder dan... onze Willy Fleuren!
In de jaren 80 maakte Fleuren, als student in
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Wageningen kennis met de meerval. Sindsdien is hij onafgebroken met meervalteelt bezig geweest. Hij heeft in Nederland bedrijven
opgebouwd die pootvis produceren, en bouwde recirculatiesystemen voor kwekers en onderzoekers. Fleuren raakte via zijn bedrijven
betrokken bij tientallen projecten met meervalteelt overal ter wereld. Gelukkig zijn er
mensen geweest die hem hebben aangezet om
zijn ervaring vast te leggen in een handleiding.
Het boek is vooral geschreven voor meervalkwekers in Nigeria: het land waar Fleuren
al 20 jaar betrokken is bij de meervalteelt en
waar hij ook al meer dan 10 jaar woont. Het
resultaat is een origineel boekje met een beschrijving van de Nigeriaanse meerval sector
en een handleiding, zoals alleen iemand met
zeer veel praktijkervaring die kan schrijven.
De meeste visteelthandleidingen die ik ken
vangen aan met een poging om de lezer uit te
leggen hoe interessant juist de kweek van die
ene soort vis is. Fleuren pakt het anders aan:
in zijn inleiding introduceert hij de Nigeriaanse viskweek sector, maar vervolgens laat hij
zien waarom zo veel visteeltprojecten falen!
Bijzonder terecht deze aanpak: als je geen perspectief hebt op succes moet je er ook niet aan
beginnen. De laatste alinea van hoofdstuk 1
heeft als kop “Fish farming is not a retirement
job” en de eerste zin van de alinea luidt: “For

44 | AQUAcultuur

36e jaargang

many people this will not be the information
they want to read.” Dat klopt! Maar in de rest
van de alinea volgt een degelijke onderbouwing waar je niet omheen kunt: het opzetten
van een meervalkwekerij vraagt veel inzet
van niet alleen geld, maar ook veel toewijding
en tijd (“de baas moet zelf dagelijks aanwezig
zijn!”) om het tot een succes te maken. Het
was niet zozeer de boodschap, alswel de manier waarop zaken gebracht worden die mij
enthousiast hebben gemaakt over dit boek:
hier geen theoretische beschouwingen, maar
praktische ervaring!
Na de inleiding volgt een hoofdstuk over
meerval-biologie (waarin ook Fleuren teruggrijpt op enkele van de prachtige tekeningen
in Viveen’s handleiding). De volgende hoofdstukken gaan onder meer in op de beschikbaarheid van water, verschillende viskweek
systemen, keuze van het soort, grootte van een
nieuwe viskwekerij en hoe die te bouwen, het
voer en hoe dat te gebruiken, voortplanting
(na viskweeksystemen het meest uitgebreide
hoofdstuk), ziektes, management van een viskwekerij, vermarkten van meerval, financien
van een meervalkwekerij en, tenslotte, een
hoofdstuk over geïntegreerde visteelt. Uiteraard komen in de handleiding de modernste
technieken ter sprake: zonnepanelen voor alternatieve energie, micro-chips voor het her-

kennen van individuele dieren, claresse als
‘nieuwe meervalsoort’, het samenstellen van
meervalvoer, etc. Ik denk dat vooral veel te
leren valt uit het boek over het opzetten van
een meervalkwekerij: welke grote lijnen moet
je volgen en waar zijn doodlopende wegen?
Niet alleen twijfelt Fleuren openlijk aan de
kansen van ouderen (60+) om nog een succesvolmeervalkweker te kunnen worden, maar
ook andere uitspraken in het boek kunnen
een abrupt einde inluiden voor allerlei goed
bedoelde plannen om in Afrika “even” visteelt
te introduceren. Lessen die we uit dit boek
kunnen leren zijn bijvoorbeeld dat zelf visvoer maken meestal geen goed idee is. Profijtelijk voer produceren kan alleen op een meer
dan middelgroot bedrijf. Ook wordt duidelijk
uitgelegd waarom recirculatie lang niet altijd
de meest aangewezen methode is om in Afrika
meerval te kweken.
Het handboek van Fleuren zal voor Nederlandse lezers met ervaring in de meervalteelt
weinig nieuwe zaken bevatten. Zijn kijk op de
succesbepalende factoren voor de meervalkwekerij is echter uniek en van groot belang.
Daarnaast geeft het boek een beeld van Nigeria. Zelfs voor mij, met al mijn Afrika ervaring, is het nog steeds bijzonder om te lezen
hoeveel aandacht nodig is voor de veiligheid.
Het devies is, om voor de aanvang van ieder
project te beginnen met de bouw van een hek
met uitkijkpost en beveiligers. In Nigeria gaat
ruwweg een derde deel van
de personeelskosten naar
beveiliging!
Voor wie Fleuren kent zal
de tekst ook veel herkenningspunten opleveren: de
inhoud en de humor van
het boek zijn onmiskenbaar. Aan de stijl is af te
lezen dat de auteur geen
ervaren schrijver is, die
graag tegemoet komt aan
de wensen van de lezer.
Dat heeft wat mij betreft

“As a young man I started
hatchery operations in 1984 and
till today I have not completely
mastered the art of running a
hatchery. That ‘till today’ has
triggered me to stay involved in
hatchery operations because it’s
a very challenging profession
and never boring.”
een authentiek en eerlijk boek opgeleverd. Ik
heb het in ieder geval met veel plezier gelezen,
er van geleerd en kon met grote regelmaat een
glimlach niet onderdrukken: waren alle handboeken maar zo leesbaar!
De conclusie is dat de meervalteelt geen makkelijke manier is om rijk te worden, maar een
investering is die alleen rendeert indien men
er genoeg tijd, kennis (?) en geld insteekt. Fleuren’s succes in de meervalteelt, zowel in Nederland als in Nigeria en wereldwijd via zijn
bedrijven, vormt het levende bewijs dat succes
in de meervalkweek mogelijk is en ….. dat de
kansen op succes groter worden naarmate de
lessen uit het boek ter harte genomen worden.
Wat mij betreft: voor iedereen met belangstelling
voor de kweek van meerval is aanschaf van deze
handleiding zeer de moeite
waard! Het boek is, als je
het mij vraagt, een must
voor iedereen die betrokken is of wordt bij meervalteelt in Afrika.
Viskweken is niet een klusje voor gepensioneerden.
Waren alle handboeken
maar zo leesbaar!
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RECEPT

Gravlax van Beekridder
Met gepofte zoete aardappel en rode bietensalade
Nodig voor 4 personen
• BBQ met deksel
• 2 beekridders, 4 filets.
• 3 zoete aardappels
• 3 rode bieten
• 50 rooksnippers,
b.v. van oude whiskyvaten
• 2 el mosterd
• 2 el honing
• 20 g dille
• 1 el olie
• 2 el crème fraîche
• Peper en zout naar smaak
• 2cm x 2cm feta (bevries het)
• 1 el mayonaise
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•
•
•

1 tl bieslook
½ teen knoflook
1 tl verse mierikswortel; kunt u weglaten,
maar het is wel erg lekker!
U kunt ook poeder gebruiken in plaats van
de verse variant; gebruik dan een ½ tl.

Doen
• Zet de BBQ aan. Zorg dat de kolen wit heet
worden. Schuif de kolen naar 1 kant, zodat
de helft van de BBQ leeg is.
• Leg de rooksnippers in een bak met water.
• Pak een rol aluminiumfolie, en scheur 6
stukken af van 50 cm.
• Strooi op elk stuk wat peper en zout in het

•

•

midden. Doe er een druppel olie bij.
Was de rode biet en zoete aardappel, schud
het water eraf, en leg ze dan op de stukken
folie. Een stuk groente per folie. Vouw het
er strak omheen.
Leg deze pakketjes op het deel van het
rooster direct boven de kolen. Na 30 minuten omdraaien, en weer 30 minuten laten
liggen. Probeer de temperatuur op 200⁰C
te houden. Laat de deksel zo veel mogelijk
op de BBQ.

Marinade en de vis:
• Doe de mosterd, honing, olie, zout en dille
in een maatbeker, en mix het met een
staafmixer.
• Fileer de beekridder. Iedere rondvis fileer
je op dezelfde manier. Voor hulp: zoek een
filmpje op Youtube.
• Snijd het buikje weg, en verwijder de graten uit de filet.
• Smeer de filets op de vleeskant in met marinade en laat het 10 minuten intrekken.

•
•

•
•

•

•

Haal de folie van de bieten af, en laat ze
uitwasemen op je snijplank.
Laat de rooksnippers uitlekken, en strooi
ze dan op de hete kolen.
Leg de beekridder op de huidkant op het
rooster, op de helft van de BBQ waar geen
kolen onder liggen.
Doe het deksel dicht en laat de beekridderfilets 10 minuten liggen.
Schil de rode biet en snijd ze in dobbelsteentjes, en meng met de dressing. Zet
het in de koelkast om verder af te koelen.
Snijd de zoete aardappel over de lengte
een beetje open, gewoon zo door het folie
heen. Rasp er wat bevroren feta overheen.
Wanneer de vis klaar is, serveer dan direct.
Haal de vis voorzichtig met een paletmes
van de BBQ. Hij is breekbaar, en vooral
voortreffelijk!

Eet smakelijk!

Dressing:
• Snijd de knoflook en mierikswortel fijn, en
voeg zout toe. Wrijf het tot pulp op je snijplank met een mes, of in een vijzel.
• Snijd de bieslook in ragfijne ringetjes.
• Doe alles in een kom, voeg mayonaise en
crème fraîche toe en meng het door elkaar.
• Haal de aardappel en biet van de BBQ.
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SAMENVATTING VAN ONDERZOEK

Verteerbare of Netto
Energie in Voederwaardes
Getest voor Regenboogforel
Door Ruben Groot, Philip Lyons en Johan Schrama

In de aquacultuur is een nauwkeurige voederwaardering van visvoeders belangrijk. Op het
moment worden visvoeders voornamelijk gewaardeerd op basis van de verteerbare energie
(VE) van de ingrediënten. De leerstoelgroep
Aquaculture en Visserij testte de netto energie (NE) methode. Deze methode onderkent,
naast verteerbaarheid, ook verschillen in de
efficiëntie van verteerbare macronutriënten
zoals eiwitten, vetten en koolhydraten voor de
groei van de vis. Tijdens het onderzoek werd
een proef gedaan met voer dat varieerde in
zowel het energieniveau als in de verhouding
van macronutriënten.
De rantsoenen gingen uit van een basisdieet
rijk aan vet en eiwit, waar vervolgens de vetten en/of eiwitten werden vervangen door
koolhydraten. De proef vergeleek daardoor
acht verschillende diëten met twee verschillende eiwitniveaus, vier verschillende vetniveaus en de daaruit ontstane verschillen in
koolhydraatniveaus, die vergelijkbaar zijn met
die van commerciële voeders voor regenboogforellen. Met deze rantsoenen vergeleken de
onderzoekers vervolgens hoe nauwkeurig ze
de groeiprestaties van de regenboogforel konden voorspellen met NE en VE.  
Bij het vervangen van vet door koolhydraten
verminderde het gebruik van energie voor
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groei en dit effect werd sterker bij de hoogste
koolhydraat niveaus. De voorspelling van de
groei bleek het nauwkeurigst m.b.v. lineaire
efficiënties van verteerbare macronutriënten
met de NE methode.
Volledig artikel: Groot, Lyons en Schrama, 2021,
Animal Feed Science and Technology 274, https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2021.114893

NeVeVi verenigt de viskwekers in Nederland. De vereniging bestaat uit
Nederlandse viskwekers van diverse vissoorten, waaronder: Forel, Meerval, Paling, Snoekbaars en Tarbot. De vereniging onderhoudt contacten
met wetenschap, onderwijs, overheid, handelspartners en het gehele
brede veld van Aquacultuur.
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info@nevevi.nl | www.nevevi.nl

NeVeVi verenigt de viskwekers in
Nederland. De vereniging bestaat
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VOOR UW AGENDA

Aankomende
activiteiten
Aquacultuur
en Visserij
Met veel nieuwe data
Zie de websites voor COVID-19
voorzieningen










JUNI 22-24, 2021
ALLTECH ONE Ideas online conference.
Register at ONE.ALLTECH.COM
JUNI 9, SEPT. 14 EN NOV. 3, 2021
RAS Connector Series: Danish RAS Tech
Seminars, RAS Ronde tafel discussie, RAS
Virtuele Top: www.RASTECHmagazine.
com
AUG. 11-14, 2021
Aquaculture America, San Antonio, Texas,
USA
SEPT. 22-27, 2021
Global Conference on Aquaculture,
https://aquaculture2020.org/registration/.
Hybride conferentie met basis in
Shanghai, China.
SEPT. 26-29, 2021
WAS North America & Aquaculture
Canada 2021, St John’s Newfoundland,
Canada,











OKT. 5-8, 2021
Aquaculture Europe 2021, Madeira,
Portugal
OKT. 17-21, 2021
Fish Nutrition and Health Workshop:
Interaction with Aquaculture system and
Water Quality. Wageningen University &
Research, Aquaculture & Fisheries
NOV. 15-19, 2021
World Aquaculture 2021 Merida, Mexico
DEC. 5-8, 2021
World Aquaculture 2020 Singapore
DEC. 11-14, 2021
Aquaculture Africa 2020, Alexandria,
Egypt.
FEB. 27 – MRT. 3, 2022
Aquaculture 2022 San Diego, California,
USA

Voordeel van de c-19 tijd: veel van de lezingen
zijn nu gratis terug te kijken.
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DE TOEKOMST VAN AQUACULTUUR
Het gebruik van een speciaal Alltech Coppens
RAS-voeder, zorgt voor een betere groei, lagere FCR
en meer visproductie in dezelfde systemen.

Voor meer info, ga naar www.alltechcoppens.com

www.biomar.dk
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