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Behalve AQUAcultuur zijn ca 70 andere agrarische vakbladen toegankelijk via https://www.
groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/vakbladen.htm. Op de onderste helft van de webpagina 
vindt u in de alfabetische lijst met tijdschrifttitels ‘Aquacultuur’. Na doorklikken kunt u via een 
zoekterm in het vakje ‘Geef uw zoekvraag’ alle artikelen over een bepaalde soort, onderwerp of 
van een schrijver opvragen. Links op de pagina is het mogelijk alle artikelen van een bepaalde 
jaargang te selecteren. 
De artikelen in dit archief worden 6 maanden na verschijning van het laatste nummer van Aqua-
cultuur opengesteld. Voor de meest actuele artikelen bent u dus aangewezen op het papieren 
tijdschrift dat slechts aan NGVA-leden wordt toegestuurd. Het andere digitale archief van AQUA-
cultuur (https://library.wur.nl/ojs/index.php/aqua/) komt binnenkort waarschijnlijk te vervallen. 
We denken dat het Genootschap, door het vrij toegankelijk maken van de artikelen, beter kan 
bijdragen aan zijn belangrijkste doelstelling: informatieverspreiding over aquacultuur. Bovendien, 
door deelname aan het Groen Kennisnet kan het NGVA bekender worden onder studenten en 
docenten in het beroepsonderwijs. 

De redactie
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VOOR UW AGENDA

Aankomende 
activiteiten 
Aquacultuur 
en Visserij

�  9-12 FEB. 2020
 Aquaculture America 2020, Honolulu, 

Hawai, USA. 

�  8-12 JUNI 2020
 World Aquaculture 2020, Singapore.

�  AUG 30 – 2 SEP. 2020.
 Aquaculture Canada & WAS North 

America 2020, St John’s Newfoundland, 
Canada.

�  7-10 SEP. 2020
 Latin America & Caribbean Aquaculture 

2020, Guayaquil, Ecuador.

�  29 SEP – 2 OCT 2020
 Aquaculture Europe 2020 Cork, Ireland.

�  28 NOV – 1 DEC. 2020
 Aquaculture Africa 2020, Alexandria, 

Egypt.

�  21-24 FEB. 2021
 Aquaculture America 2021, San Antonio, 

Texas, USA.

�  8-11 JUNE 2021
 Asian Pacific Aquaculture 2021,  Surabaya, 

Indonesia.

De redactie hoopt dat deelnemers aan 
een van bovenstaande evenementen 
een mooi verslag schrijven over hun 
ervaringen en leringen.
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REDACTIONEEL

Redactioneel

Het vierde nummer van deze jaargang draait on-
gewild om een transitie in de aquacultuur. Het 
woord transitie is in de mode, maar de aquacul-

tuur boekt de eerste resultaten op de weg naar het voeren 
met minder vismeel- en visolie. 

Het onderzoek van Marc Verdegem laat zien dat er in 
vijvers eiwitarmer voer kan worden gebruikt door in de 
samenstelling van het voer rekening te houden met de 
natuurlijke productie (algen, protozooen etc.), en con-
sumptie, van voedsel in de vijver. De vijf daaropvolgende 
verslagen laten andere aspecten van de transitie zien. Een 
excursie van het RAAQUA project naar Portugal focuste 
op microalgen voor voer, en veel van de door AQUAVLAN 
gefinancierde onderzoeken waren ook daarop gericht. In 
het kader van de internationale F3 competitie werden al 
850 ton visvrije olie gebruikt. De opening van de nieuwe 
onderzoeksfaciliteit in Bleiswijk markeerde de start van 
GEOFOOD, een door de EU gefinancierd onderzoek naar 
de toepassing van aardwarmte in aquaponics. Ook een 
conferentie in Bogor draaide om een ecologische transitie 
van de aquacultuur.

Tijdens de avonturen op Urk en in Berlijn, waarvan de 
twee volgende verhalen verslag doen, is het woord vast 
wel gevallen. Voor velen van ons moet de (energie)transitie 
sneller gaan, terwijl gevestigde economische belangheb-
benden en door hen betaalde lobbyisten samen met 
wetenschappers die blijven geloven in de markteconomie 
hardnekkig tegenstribbelen (Joseph Stiglitz, 2019: Winst 
voor iedereen: Progressief kapitalisme in een tijd van on-
vrede, of het interview van Ewald Engelen met Stiglitz in 
De Groene Amsterdammer, 2019-48).

Roel H. Bosma
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ONDERWIJS & ONDERZOEK

Voedzame vijvers:
Voer vis en vijver voor 

ecologische intensivering
Door: Marc Verdegem, Aquacultuur & Visserij, Wageningen UR, en

Olivier Joffre, WorldFish. Vertaling: Roel Bosma.

Het concept voedzame vijvers beoogt zowel de vijver als de 
gekweekte vis of/en garnalen te voeren, zodat de vijver zelf 

kan bijdragen aan het dieet van de dieren. Door de verhouding 
koolstof-stikstof in evenwicht te brengen neemt de bijdrage van 
natuurlijk voorkomend voedsel in de vijver aan het dieet van de 

gekweekte dieren toe. Daardoor gaan productiekosten 
en milieu-impact omlaag. 

Paradigma wisseling 
Aquacultuur van vis en schaaldieren is sterk 
afhankelijk van landbouwgewassen en ge-
vangen wilde vis, en de beschikbaarheid van 
beide bedreigt verdere groei van de sector. 
Daarnaast zijn er zorgen over de milieueffecten 
van dergelijke groei en de beschikbaarheid van 
zoetwater en land. Ondanks verbeteringen in 
de efficiëntie van aquacultuursystemen, b.v. 
door het verminderen van vismeel en visolie 
in diëten, stijgt de impact van aquacultuur op 
de kwaliteit van het oppervlaktewater en de 
uitstoot van broeikasgassen in verhouding tot 
vee en landbouw (Zhang et al. 2015). 

In een typisch aquacultuurproductiesysteem 
wordt in de vijver het voedsel web (de voed-
selketen beginnend bij fytoplankton, microben 

en andere organismen tot aan de gekweekte 
dieren) gestimuleerd door niet gegeten en 
onverteerd voer, dat in feite fungeert als een 
dure kunstmest in de vijver. Deze meststof is 
niet ontworpen om efficiënt te zijn voor het 
vijverecosysteem omdat de voersamenstelling 
afgestemd is op de gekweekte dieren maar niet 

Hogere bijdrage van 
het voedsel web aan de 
gekweekte dieren
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ONDERWIJS & ONDERZOEK

op de andere vijverorganismen. Dit zorgt voor 
onevenwichtigheden in het systeem en de 
voedingscyclus hetgeen, behalve tot vervuiling, 
ook leidt tot een suboptimale recycling van 
dierlijk afval waardoor het water ongezond is 
en de dieren kwetsbaar worden voor ziekten. 
Om deze onevenwichtigheden te verminderen 
gebruiken boeren, vooral in ontwikkelingslan-
den, verschillende pro- en pre-biotica en andere 
additieven, wat hun productiekosten verhoogt 
zonder noodzakelijkerwijs de gewenste resulta-
ten te bereiken. Daarom richt de Aquacultuur 
en Visserij Groep van Wageningen Universi-
teit (AFI) zich, samen met WorldFish, op het 
verhogen van de bijdrage van het voedsel web 
van de vijver aan de voeding van de gekweekte 
dieren door het voer niet alleen te richten op de 
behoefte van deze dieren maar ook rekening 
te houden met hetgeen de vijver nodig heeft: 

voer de vijver en de vis. Een dergelijke aanpak 
zou de intensivering van de aquacultuur on-
dersteunen en tegelijkertijd de milieueffecten 
verkleinen.

Wat is een voedzame vijver?
Een oplossing is een systeem dat zowel de vijver 
als de gekweekte dieren voedt en onevenwich-
tigheden in de voedingscyclus beperkt door af-
valstoffen te produceren die gemakkelijk kun-
nen worden afgebroken. Dan is de mineralisatie 
snel, is de productie van natuurlijk voedsel voor 
de dieren optimaal, vermindert de accumulatie 
van afval en blijft het vijverwater schoon en 
gezond. Dit is het idee achter het voedzame 
vijverconcept: gebruik de grotendeels onbe-
nutte grondstoffen door het vergroten van de 
assimilatie van vijvervoedingsstoffen in het 
voedselweb en verander afval in voer. In theorie 

Afb. 1: Garnalenboer die koolhydraten toepast om microbiële activiteit in de vijver te stimuleren om 
de mineralisatie van afval te verbeteren (Foto: Olivier Joffre).
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kan deze aanpak worden toegepast op de naar 
schatting 60 procent van alle vis en garnalen die 
uit semi-intensieve productiesystemen komen. 

Als voedingsstoffen worden geassimileerd 
in het voedselweb, hopen deze zich minder 
op in het sediment, waardoor het denitrifi-
catieproces wordt verminderd en het verlies 
van waardevolle stikstof afneemt. Het mi-
crobiële voedselweb wordt beïnvloed door de 
voedingssamenstelling van macronutriënten 
van het voer, b.v. ruwe eiwit-, vet-, zetmeel- en 
niet-zetmeelpolysachariden. In voedzame vij-
vervoeders zorgt een verhoogde verhouding 
koolstof-tot-stikstof (C: N) in de vijver voor een   
snelle recycling van het afval. Een voordeel is 
dat koolstofrijke ingrediënten goedkoper zijn 
dan stikstofrijke ingrediënten, waardoor de 
voerkosten lager worden. Kennis over voeder- 
en nutriëntencycli in vijvers en de invloed van 
de natuurlijke voedselproductie op de benut-

ting van voer en op de visgroei, zijn beperkt. 
Onderzoek in het vijfjarig onderzoekproject 
Nutritious Ponds gefinancierd door de Ne-
derlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) en het WorldFish Research 
Program on Fish Agri-Food Systems, helpt om 
die kenniskloof te dichten. Het project gebruikt 
een multi-stakeholderbenadering om resulta-
ten van fundamenteel en toegepast onderzoek 
in te bedden in het productontwerp om aldus 
het nieuwe voersysteem aan te passen aan de 
lokale technologische, sociale en institutionele 
context.

Hoe maken we van 
het concept een product?
Om van het concept een product te maken doet 
het project onderzoek naar voedzame vijvers 
met garnalen (P. vannamei) in Vietnam (Afb. 
1) en genetisch verbeterde gekweekte tilapia 
(GIFT) in Bangladesh (Afb. 2). Dit gebeurt sa-

Afb. 2. Een boer in Bangladesh controleert een tilapia gekweekt op een voedzaam voer met een hoge 
C:N-ratio (Foto: Kazi Kabir)
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men met belanghebbenden uit de sector in 
een innovatieplatform om de technologie aan 
te scherpen en de adoptie te vergemakkelijken. 
Het project omvat dus, naast universiteiten 
en onderzoeksorganisaties (Wageningen Uni-
versiteit & Research, Can Tho Universiteit in 
Vietnam en WorldFish), de industrie (Nutreco 
in Nederland, Skretting en Viet Uc in Vietnam), 
en Vietnamese en Bengaalse viskwekers. Aan-
palende belanghebbenden uit de Vietnamese 
aquacultuursector, zoals internationale NGO’s, 
certificatie-instellingen, voorlichters van de 
staat en actoren uit de particuliere sector, zijn 
ook lid van het innovatieplatform en geven 
feedback tijdens het ontwerpproces.

Resultaten van fundamenteel en toegepast 
onderzoek door promovendi in Wageningen 
worden gecommuniceerd aan het innovatie-
platform om proeven op viskwekerijen met 
semi-intensieve systemen van P. vannamei 
te ontwerpen. Het fundamentele onderzoek 
is gericht op de natuurlijke productie van es-
sentiële vetzuren (een cruciale maar dure com-
ponent van visvoer) door algen in de vijver, en 
het gebruik van deze natuurlijke voedselbron 
door de garnalen. Een ander onderzoeksgebied 
is de kwantificering van verschillende paden 
voor de overdracht van voedingsstoffen in de 
vijver. We onderzoeken de directe bijdrage van 
geformuleerd voer aan de groei van dieren en 
de bijdrage van het natuurlijke voedsel dat 

door de vijver zelf wordt geproduceerd en hoe 
deze bijdrage verandert met verschillende 
C:N-verhoudingen. De bevindingen van dit 
onderzoek beogen de voedersamenstelling te 
verbeteren door de bijdrage van natuurlijke 
voedingsmiddelen aan de garnalenproductie in 
semi-intensieve vijvers te optimaliseren.

Daarnaast onderzoekt een promovendus aan 
de Can Tho University de interacties van algen 
en bacteriën om manieren te vinden om hun 
verhouding voor optimale biologische proces-
sen in de aquacultuuromgeving in evenwicht 
te brengen. Het onderzoek test ook de reactie 

Afb. 3. Gesimuleerde opfok mesocosmostanks 
van Wageningen University & Research, waar-
mee een volledig budget voor voedingsstoffen 
kan worden gemaakt van gekweekte dieren, 
waterkolom, sediment en periphyton (Foto: Devi 
Hermsen).

Verhoogde verhouding C: 
N zorgt voor een   snelle 
recycling van afval
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van de vijver op verschillende soorten kool-
hydraten, en de wijze en frequentie van hun 
toepassing. 

Dit scala aan onderzoek, dat fundamenteel 
inzicht biedt in vijverecologie en voedingsstof-
fenoverdracht, wordt gedeeld met en bespro-
ken door verschillende belanghebbenden die 
betrokken zijn bij het innovatieplatform om 
nieuwe protocollen voor proeven op viskwe-
kerijen te ontwerpen. Platformleden bepaalden 
hun vereisten en verwachte prestaties om de 
proeven te evalueren. Sinds het begin van het 
project in 2016 zijn vier verschillende formule-
ringen die korrelvoer en verschillende soorten 
koolhydraten combineren (melasse, maïszet-
meel, een mix van rijstzemelen en cassave 
en alleen cassave ) getest in semi-intensieve 
garnalenvijvers in Vietnam. In Bangladesh 
werden op de boerderij tests uitgevoerd met 
de GIFT Tilapia. Het voedzame vijvervoer dat 
uiteindelijk werd ontworpen bestond uit een 

een korrel met een hoger koolhydraatgehalte, 
die het voermanagement voor de boeren ver-
gemakkelijkt.

Resultaten en bewijs voor 
een nieuw voersysteem
Vergelijkend onderzoek in tanks van een con-
ventioneel garnalendieet en een conceptdieet 
zonder visolie of vismeel gaf ons inderdaad 
meer inzicht in vijverecologie en voedingsstof-
fenoverdracht (Afb. 3). Het experiment toonde 
onder andere aan dat 
• slechts een kleine 18 procent van de orga-

nische stof uit voer in de garnalen terecht-
komt, en de rest in het voedselweb; 

• op een dieet zonder vismeel en visolie ten 
minste 31 en 6 procent van twee belangrijke 
soorten omega-3-vetzuren in de garnalen 
afkomstig was van het algen voedselweb; 

• het verlagen van de eiwit-energie-verhou-
ding (P:E) in het voer onder de bekende 
optimale verhouding geen invloed heeft 

Afb. 4. Controle van de groei van P. vannamei in een voedzaam vijversysteem (Foto: Olivier Joffre).
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op de productiviteit van vissen. 

Het testen van voer met verschillende C:N-
verhoudingen in semi-intensieve systemen van 
P. vannamei toonde aan dat een reductie van de 
voedergift van 20 procent in combinatie met 
een C:N-verhouding van 12 (inclusief het apart 
bijgevoerde cassavepoeder), een vergelijkbaar 
garnalengewicht opleverde als in controlevij-
vers met 100 procent van de voederbelasting. 
Sommige leden van het innovatieplatform 
vroegen zich af welk type koolhydraten ze 
het beste kunnen gebruiken. Testen in een 
gecontroleerde omgeving toonden aan dat 
maïzena aanzienlijk betere garnalenproduc-
tie, overlevingspercentage, groeisnelheid en 
voederconversie (VC) opleverden dan cassave-
poeder. Proeven bij boeren in de Mekong-delta 
in drie vijvers en controlevijvers bevestigden 
bovenstaand (Afb. 4). Deze bedrijven waren 
in staat om de productiviteit te verhogen, de 
kosten te verlagen en het financiële rendement 
van de vijver te verhogen door de voergift met 
10-20 procent te verminderen terwijl een C: 
N-verhouding van 12 werd gehandhaafd door 
een externe bron van koolhydraten toe te voe-
gen. De voedzame vijvers vertoonden ook een 
stabielere omgeving dan de controlevijvers, 
waardoor een langere groeiperiode mogelijk 
was en vroege ziektesymptomen werden gemi-
nimaliseerd. Dit op zijn beurt verminderde het 
gebruik van probiotica en andere additieven, 
wat resulteerde in een gemiddelde kostenbe-
sparing van 10-15 procent.

Het conceptdieet getest met tilapia in Bang-

ladesh bevatte slechts 24 procent eiwit en 3 
procent vismeel, terwijl dit in conventionele 
voeders respectievelijk 30-35 en 10-15 procent is 
(Kabir et al. 2018). Met een eiwitarm dieet was de 
opbrengst 21 procent hoger in vergelijking met 
het conventionele dieet (Afb. 5). Analyse van 
de overdracht van voedingsstoffen in de vijver 
toonde aan dat 64 procent van de geregistreerde 
groei werd gerealiseerd met natuurlijk voedsel 
geproduceerd door de vijver. Ook bleek dat in 
een vijver tot 85 procent stikstofretentie kan 
worden behaald door de eiwit-energie verhou-
ding van het dieet te optimaliseren (Figuur 1).

Hoe verder?
Na een recente vergelijking van de milieu-im-
pact van verschillende aquacultuursystemen 
m.b.v. een levenscyclusanalyse concludeerden 
de onderzoekers dat de grootste milieuwinst 
te behalen is met het produceren van meer vis 
met minder voer (Henriksson et al. 2018). Het 
voedzame vijverproject heeft aangetoond dat 
het voeren van zowel de vijver als het dier meer 
dierlijke eiwitten kan produceren met minder 
voer. In zijn laatste fase verwacht het project 
zijn bevindingen te vertalen in nieuwe commer-
ciële producten zoals eiwitarm voerformules en 
voederprotocollen. 

Afb. 5. Boeren in Bangladesh oogsten tilapia voor 
eigen consumptie uit kleine vijvers met behulp 
van een voedzaam, hoog C:N-ratio voer (Foto: 
Kazi Kabir).

21 procent hogere opbrengst 
in vergelijking met 
conventioneel dieet
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Dit N-arme en C-rijke voederregime heeft een 
groot potentieel in ontwikkelingslanden, waar 
aquacultuursystemen niet intensief zijn en de 
kosten van inputs de overgang belemmeren 
naar intensievere systemen met korrels. Wij 
zijn van mening dat het concept voedzame 
vijvers kan bijdragen aan de ecologische inten-
sivering van aquacultuursystemen, met name 
in Afrika, waar goedkope (maar hoogwaardige) 
voeders nodig zijn om de lokale producenten te 
stimuleren en de algemene groei van de sector 
te ondersteunen. 

Referenties
• Henriksson, P.J.G., Belton, B., Mrushed-e-Jahan, K., 

Rico, A. 2018. Measuring the potential for sustaina-
ble intensification of aquaculture in Bangladesh 
using life cycle assessment. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, p.201716530. 
Beschikbaar via: http://www.pnas.org/lookup/

doi/10.1073/pnas.1716530115.
• Kabir, K.A., Schram, J.W., Verreth, J.A.J., Phillipsc, 

M.J., Verdegem M.C.J. 2019. Effect of dietary pro-
tein to energy ratio on performance of nile tilapia 
and food web enhancement in semi-intensive 
pond aquaculture. Aquaculture, 499: 235–242. 
Beschikbaar via: https://doi.org/10.1016/j.aquacul-
ture.2018.09.038.

• Zhang, Y, Bleeker, A ., Liu, L. 2015. Nutrient discharge 
from China’s aquaculture industry and associated 
environmental impacts. Environ. Res. Lett. 10 (2015) 
045002.

Figuur 1: Stikstofwinst in vissen die een controledieet of een voedzaam, hoog C: N-dieet krijgen, dat 
een 19 procent hogere retentie vertoont met het voedzame, hoge C: N-dieet (Kabir et al. 2019)

Goedkoper voer en 
10-15 procent 
kostenbesparing op 
medicijnen.
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Microalgen productie in Portugal

RAAQUA op Studiereis
Auteur: Gabrielle Verbeeke

Begin april  coördineerde de onderzoeksgroep ‘Aquacultuur 
in Delta Gebieden’ van de HZ University of Applied Sciences 
(Middelburg) een 3 daagse studiereis naar Portugal. Centraal 

bij deze reis stonden de bezoeken aan bedrijven die zich 
richten op binnendijkse aquacultuur en dan met name op 

commerciële productie van microalgen. Verschillende Zeeuwse 
bedrijven en ondernemers hebben deelgenomen aan deze reis. 
Internationalisering, het delen van kennis en het verkrijgen van 

nieuwe contacten stonden centraal. 

Tussen de rijen met tubulaire fotobioreacto-
ren van AlgaFarm.
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De deelnemende bedrijven zijn alle partners in 
het RAAK PRO project (“Robuuste Algenkweek 
voor AQUAcultuur” of RAAQUA) dat als doel 
heeft om nieuwe kennis te ontwikkelen over 
de relatie van omgevingsfactoren en stuurva-
riabelen op de uiteindelijke opbrengsten bij de 
kweek van zoutwater algen voor binnendijkse 
aquacultuur. Het vier jaar durende samenwer-
kingsverband, dat deze zomer eindigde, werd 
geleid door de HZ University of Applied Scien-
ces, en omvatte verder Wageningen UR, enkele 
kennispartners en aquacultuurbedrijven uit de 
grensregio, en de Provincie Zeeland. 
Ter afsluiting van dit project organiseerde HZ 
een studiereis naar Portugal voor de samen-
werkende partners. Dit creëerde een mooie 

gelegenheid voor alle partijen om de opge-
dane kennis van de afgelopen jaren te delen en 
nieuwe internationale inzichten en contacten 
te verkrijgen. In totaal hebben 12 personen van 
7 verschillende partijen deelgenomen en zijn er 
tijdens de reis drie bedrijven en een onderzoeks-
station bezocht. 
Hieronder volgt een korte impressie van de drie 
dagen in Portugal. 

Dag 1:
Na een vroege vlucht vanaf Schiphol kwam de 
groep halverwege de ochtend aan in Lissabon. 
Na het ophalen van de gehuurde busjes werd 
er gelijk door gereden naar Pataias in Noord-
Portugal, om het bedrijf AlgaFarm te bezoeken. 
Langs de kust werd gestopt om op zijn Portu-
gees te lunchen in het kustplaatsje Nazaré. 
Bij AlgaFarm werd de groep warm ontvangen 
met hapjes en drankjes, en stond een infor-
matieve bedrijfsfilm klaar. Daarna gaf Joana 
Gabriela Laranjeira Silva (R&D manager) een 
uitgebreide rondleiding langs de productie 
hallen en over het terrein. 
AlgaFarm is een biotechnologie bedrijf met 
meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek en 
ontwikkeling van de productie van microalgen, 
en produceert op industriële schaal. Ze zijn 
gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en 
in bedrijf stellen van commerciële microalgen 
productie units. Ze produceren verschillende 
soorten microalgen, zowel zoet- als zoutwa-

Het idyllisch gelegen Nazare

Monsters van de verschillende grondstoffen die Sparos gebruikt. 
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ter, met auto-trofische of hetero-trofisch 
kweekmethoden of een mix van deze twee. Dit 
gebeurt in zowel tubulaire- als flat panel foto-
bioreactoren, open vijvers, raceway systemen 
en fermentatie units. Ook experimenteren ze 
met verschillende oogst- en verwerkingstech-
nieken. Per jaar kan AlgaFarm totaal 1300 m3 

algen produceren. 
Na dit uitgebreide bezoek reed de groep terug 
naar Setúbal om de nacht door te brengen. De 
volgende ochtend vroeg stond een flinke rit 
gepland: naar Olhão gelegen in het zuidelijkste 
puntje van Portugal. Natuurlijk weerhield dit de 
groep er niet van om het plaatselijke restaurant 
van zijn vis en wijn te verlossen, voordat de 
bedden werden opgezocht. 

Dag 2:
Deze dag stonden twee bezoeken op het pro-
gramma. Na het vroege ontbijt en een rit van 
bijna drie uur dwars door de Algarve kwam de 
groep precies op tijd aan voor de rondleiding bij 
Sparos. Hier werden ze opgewacht door Jorge 
Dias, onderzoeker in de Aquaculture Group 
Centre of Marine Sciences of Algarve (CCMAR). 
Met passie vertelde Jorge dat Sparos een spin-
off bedrijf van CCMAR is, een onderdeel van 
de Universiteit van Algarve. Het bedrijf wijdt 
zich aan innovatie van aquacultuur toepas-
singen, zoals het optimaliseren van voergift 

strategieën, samenstellen en ontwikkelen van 
soort specifieke voeders en ontwerpen van 
kweekprotocollen voor nieuwe vissoorten. Ook 
zijn ze betrokken bij verschillende Europese 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.
Verschillende partners waren al zeer snel 
geïnteresseerd in de producten en insteek van 
Sparos en vele inhoudelijke vragen volgden 
na de presentatie. Vervolgens nam Jorge de 
groep mee voor een rondleiding in de produc-
tiehal, waar de verschillende machines voor 
het produceren van de voeders staan. Sparos 
gebruikt verschillende extrusietechnologiën 
voor de ontwikkeling van de voeders. Dit maakt 
het mogelijk om optimale voedingswaarden te 
creëren en te behouden. Jorge liet zien hoe pal-
lets via de koude extruder gevormd werden en 
hoe deze nog steeds de kneedbare en luchtige 
samenstelling behielden. De samenstelling en 
dichtheid kan aangepast worden naar gelang 
de pellet moet drijven of zinken. Daarnaast be-
schikt Sparos over een dubbelschroefsextruder 
met een speciale conditioner wat coëxtrusie 
mogelijk maakt. Op deze manier kunnen 
meerdere productstromen samengevoegd 
worden om verschillende texturen te creëren. 
Alle grondstoffen en producten die verwerkt 
worden in de voeders stonden uitgestald op een 
lange tafel en alles mocht van dichtbij bekeken 
en geroken worden.

Onderdelen van de extruder van Sparos.
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De rondleiding werd aanleiding tot een flinke 
nabespreking en enkele van de partners wissel-
den contactgegevens uit met Jorge. Dit bezoek 
heeft onder andere geleid tot de productie van 
voeders voor ouderdieren door Sparos voor een 
van de partners. 
Na de lunch aan de boulevard van Olhão, in een 
gezellig tentje aan het water met ruime hoeveel-
heden vis, schelpdieren, garnalen en de niet te 
missen knoflook, ging de groep op weg naar 
het bedrijf Necton. Deze rit voerde de groep 
langs het ruim 18 duizend ha grote natuurpark 
Ria Formosa, waarin Necton zijn grondgebied 
van 23 ha heeft. Eenmaal binnen werd de groep 
hartelijk verwelkomd door de aanwezige me-
dewerkers en werd iedereen voorzien van een 
bezoekerspas. Even later kwam João Navalho 
(mede oprichter en bestuurslid) binnen die, na 
een korte inleiding, de groep begeleidde over 
het terrein. 

Het bedrijf is op te splitsen in drie delen: het 
microalgen productiegedeelte (microalgen wor-
den verkocht onder het merk ‘PhytoBloom’, het 
kweekmedium onder het merk ‘Nutribloom’) 
en het zoutproductiegedeelte (bekend om ‘Flor 
de Sal’). De microalgen worden, afhankelijk 
van het product en de toepassing, op kleine 
tot middelgrote schaal gekweekt. Zowel zoet- 
als zoutwatersoorten worden geproduceerd, 
meestal in gesloten systemen. De microalgen 
worden verwerkt tot pasta’s en poeders met 
verschillende dichtheden, afhankelijk van de 
wensen van de afnemer en de toepassing.
João liet het productieterrein zien en leidde de 
groep langs verschillende formaten raceways, 
rijen met tubulaire- en flatpanelbioreactoren, 
verschillende filtratie units en oogstcentrifu-
ges. Aangekomen bij de opslaghal, het einde van 
de rondleiding, mocht iedereen een monster 
kweekmedium meenemen. 

Een rij met verschillende flat panel fotobioreactoren van Necton.
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João bood aan om ons ook rond te leiden op 
het bedrijfsdeel dat het bekende ‘Flor de Sal’ 
produceert en verwerkt. In 1997 heeft het 
bedrijf nieuw leven geblazen in de verlaten 
zoutpannen die zich in het gebied bevonden. 
Op dit moment beschikt Necton over 350 bek-
kens en uitbreiding is gepland. Het zout wordt 
op de traditionele manier met veel mankracht 
gewonnen door verdamping van zeewater in 
kleine bekkens. De modernste technologieën in 
het verwerkingsproces na de oogst waarborgen 
de kwaliteit van elk zakje zout.
Op het moment dat de groep aanwezig was 
werd het zout van het vorige seizoen verwerkt 
en stonden de zoutpannen droog. Het produc-
tieseizoen loopt van mei tot september, en 
wordt traditioneel en feestelijk ingeluid door 
het proeven van het ‘eerste nieuwe zout’. Ter 
afsluiting kreeg iedereen een zakje Flor de 

Sal mee, onder de belofte om thuis zelf vast te 
stellen hoe zeer de smaak verschilt met  het 
normale keukenzout. 
Na al deze indrukken werd het tijd voor wat 
welverdiende ontspanning en reed de groep, 
dit keer wel over de hoofdwegen, naar Faro. Na 
ons te hebben opgefrist in het hotel genoten we 
samen erg lang van vis, zeevruchten, wijn en 
frisse lucht. Gelukkig konden we de volgende 
ochtend ietsjes langer uitslapen.

Dag 3
Plotseling was de laatste dag al weer aangebro-
ken. Echter, voordat de groep zich huiswaarts 
zou begeven, stond er nog het bezoek aan het 
EPPO onderzoeksstation op het programma. 
Het onderzoeksstation bevind zich, net als 
Necton, midden in het natuurpark Ria Formosa, 
nabij Olhão. Hier richten ze zich met name op 
het kweken van potentiele soorten voor de 

Bassins voor de opkweek van vislarven op het onderzoekstation EPPO.
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Portugese aquacultuur en werken ze effectief 
samen met de commerciële sector.
De rondleiding werd gegeven door Pedro 
Pousão (Senior Onderzoeker) en Laura Ribeiro 
(Onderzoeker, PhD) en leidde langs het 7 ha 
grote terrein dat opgedeeld is in verschillende 
zones. Zo worden er van negen verschillende 
marine vissoorten ouderparen gehouden, 
waarvan de larven verder worden opgekweekt 
in mono-, poly- of multi-trofische culturen. De 
kuitafzetting en larvale ontwikkeling wordt 
nauwkeurig gemonitord en onderwerpen zoals 
de fysiologie, voeding, pathologie en afmesten 
worden onderzocht. De soorten die gekweekt 
worden zijn onder andere zeebaars, tandbaars, 
tong en Corvina (ombervis, Agyrosomus regius). 
Daarnaast is er een afdeling voor het kweken 
van microalgen en doet EPPO onderzoek naar 
het houden van schelp- en schaaldieren. 

Een eindje van het hoofdgebouw werd de groep 
naar een omheind en opvallend beveiligd stuk 
terrein geleid. Hier stonden grote bassins, die 
op het eerste gezicht niet het beveiligen waard 
leken. Al snel werd duidelijk waarom dit wel 
het geval was. Pedro hield een flap omhoog bij 
een van de bassins waardoor er een kijkraam 
tevoorschijn kwam, en nodigde de groep uit om 
dichterbij te komen. Met de neuzen tegen de 
ruit gedrukt en de handen om de ogen, klonken 
al snel de eerste verbaasde kreten. Vissen van 
enorme afmetingen bevonden zich in deze 
tanks, soms paste er zelfs maar een enkele in 
een bassin. Pedro vertelde ondertussen dat een 
paar maanden geleden was ingebroken en min-
stens twee van de bassins leeg geroofd waren. 
Dit was een zware tegenslag en sindsdien is de 
beveiliging rond deze bassins opgeschroefd.
Het onderzoeksstation speelt een belangrijke 

Een deel van de voorraad microalgen van het onderzoekstation EPPO. 
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rol in zowel de beroepsopleiding als de aca-
demische opleiding en vele onderwijsinstel-
lingen brengen een bezoek aan deze locatie als 
integratie van onderzoek met het onderwijs 
programma. Dit is goed terug te zien in de 
inrichting van het gebouw en het buitenter-
rein, overal kan in, op of door gekeken worden 
en uitgebreide informatie over de betreffende 
soort(en) en de gelinkte project(en) staan be-
schreven. Bezoekers kunnen, op aanvraag, een 
rondleiding krijgen. 
Het onderzoek en de activiteiten die EPPO 
uitvoert worden gefinancierd door projecten 
van nationale en internationale programma’s. 
Dit verbetert de nationale en internationale sa-
menwerking met andere onderzoeksinstituten, 
universiteiten en bedrijven, en bevordert de 
uitwisseling van kennis en de mobiliteit van 
onderzoekers.
Na deze interessante rondleiding en een lunch 
van gegrilde zeebaarzen profiteerde de groep 
van het lekkere Portugese weer, en een lange 

wandeling in het Ria Formosa. Hierna werd 
het toch echt tijd om naar het vliegveld te gaan 
en na een rustige vlucht landde de groep om 
middernacht weer in het wat frisse Nederland. 
Het waren drie volle en drukke dagen, maar 
iedereen was het er over eens dat het een inte-
ressante en geslaagde trip was! 

Een van de verrukkelijke zeebaarzen.

Een glimp van het Ria Formosa natuurpark.
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ONDERWIJS & ONDERZOEK

Grenzeloos 
samenwerken loont

AquAVlan2 succesvol voor Zeeuwse en Vlaamse aquacultuur

Door Jan-Willem Henfling

MIDDELBURG – Samenwerken over de grenzen loont. Aldus 
Zeeuwse en Vlaamse onderzoekers en ondernemers in 

aquacultuur. Vorige week woensdag vond de feestelijk afsluiting 
plaats van het Europese project AquAVlan2 (zie kader). Drie 

ondernemers deelden ervaringen, programmacoördinatoren 
vatten de resultaten samen en een panel besprak een toekomst 

vol uitdagingen in de regio, met omegabaars, oesters en 
mosselen. 

Netwerken van ondernemers zijn een belangrijke opbrengst van AquAVlan2. Hier Adri Bout (Seafarm) 
en Ko Prins (Prins en Dingemanse) in gesprek.
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HZ University of Applied Sciences, een van 
de Nederlandse HBO-instellingen, ontving op 
woensdag 11 september tachtig ondernemers, 
onderzoekers en andere betrokkenen. Het 
betrof de afronding van het grensoverschrij-
dende aquacultuurprogramma AquAVlan2, dat 
was opgezet als een mini-symposium. Drie jaar 
lang is inspannend, innovatief en succesvol in 
de grensregio samengewerkt.
In zijn openingsspeech stelde de Zeeuwse 
gedeputeerde Jo-Annes de Bat vast dat AquA-
Vlan2 haar doelen heeft bereikt wat betreft 
kennisontwikkeling, regionale samenwerking 
van bedrijven en opleiding van toekomstige 
werkers in de zoete en zilte aquacultuur. De 
provincie Zeeland ondersteunde het project en 
staat open voor meer aquacultuur. 

Vismeelvrij visvoer
Vaast Vanoverschelde (Empro Europe NV, 
verwerker van slachtafval uit de pluimvee-
industrie), Donaat Mortelmans (TREVI, mest-
vergister en milieutechnologisch adviseur) en 
Adri Bout (Seafarm, kweker van tarbot, oesters 
en tong) getuigden dat Europa hun bedrijven 
vooruit heeft geholpen. 
Empro is er in geslaagd om een vismeelvrij 
visvoer te produceren voor forel, op basis van 
kippenveren. TREVI kan dankzij de AquAVlan2-
samenwerking nu de tachtig procent water die 
mest bevat zodanig zuiveren dat het geschikt is 
voor visteelt, en is nu op zoek naar wegen om 
de vaste stof uit mest om te zetten in visvoer. 
Beide Belgische ondernemers benadrukken 
dat het via vouchers gefinancierde onderzoek 
het investeringsrisico heeft verlaagd. Zonder 
AquAVlan2 geen nieuw type visvoer en geen 
zuiver water uit mest.

Tarbot en tong
De Zeeuwse ondernemer Adri Bout zet niet 
alleen zijn projectervaringen, maar ook de   
recente successen van Seafarm stevig neer. 
AquAVlan2 is vooral belangrijk geweest van-
wege het netwerk bedrijfscontacten. ,,Door dit 
onderzoek deden we nieuwe ervaringen op, 

die we konden delen. Daardoor leer je elkaar 
waarderen en vervolgens deel je steeds mak-
kelijker nog meer kennis. Na dat delen komt het 
vermenigvuldigen. We deelden fouten, maar 
gelukkig ook veel successen.” 
Bij de successen van Seafarm hoort zeker de 
opkweek van jonge tarbot in zodanige aantal-
len, dat ze als pootvis   beschikbaar kunnen 
komen voor andere bedrijven. Een stap die 
Bout ook wil maken in de tongkweek; nieuwe 
broedstockbassins voor de tong zijn zojuist 
afgeleverd. Interessant is ook te vernemen 
dat Seafarm actief is geworden in het ontwer-
pen van kweeksystemen voor buitenlandse 
bedrijven. Onderzoek samen met de Zeeuwse 
Hogeschool leidde tot de ontdekking dat groen 
LED-licht de groei van jonge tarbot, evenals van 
jonge tong, bevordert en hun immuunsysteem 
robuuster maakt. 

Hoogtepunten
Programmacoördinatoren Jasper Houcke (HZ 
University) en Wouter Meeus (Vlaamse onder-
wijsinstelling Odisee) geven samen een over-
zicht van de hoogtepunten van AquAVlan2. Het 
Europese onderzoekprogramma omvatte de 
gehele voedselketen van alg en eencellige orga-
nismen tot vis en schelpdier. En via aquaponics 

De Zeeuws gedeputeerde Jo-Annes De Bat opent 
de slotbijeenkomst AquAVlan2.
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WAT IS AQUAVLAN2 ?
Dit Europese Interregionale programma ondersteunde de afgelopen drie jaar bedrijven in 
de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland met techni-
sche innovatie. Naast onderzoek in specifieke thema’s beantwoordden de projectpartners 
themagerichte onderzoeksvragen van individuele ondernemers via een vouchersysteem. De 
onderzoeksthema’s betroffen: het sluiten van kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur 
en de maricultuur, een zoektocht naar vismeelarme voeders voor de aquacultuur en het 
voorkomen van grondsmaak in kweekvis. De projectpartners waren: Inagro, de Universiteit 
van Gent, de HZ University of Applied Sciences (Middelburg), de Hogeschool Odisee (Brussel 
en St Niklaas), het PCG (proefstation groenteteelt te Kruishoutem), het ILVO (het Vlaamse 
Instituut voor Landbouwkundig en Visserijonderzoek) en Empro Europe (verwerker slacht-
afval pluimvee-industrie). Het programma, met een totaal bedrag van 3,5 miljoen euro, werd 
gefinancierd door de EU (50 procent) en de provincies Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen. 
Vijftien bedrijven kwamen in aanmerking voor een van de vouchers (maximaal 30.000 euro 
per onderzoekopdracht, uitgevoerd door de deelnemende onderzoekinstellingen).

ILVO demonstreert: Grondsmaak in kweekvis kan effectief en efficiënt worden onderdrukt door ozon 
in micro- en nano- bubbels te injecteren in het recirculerende water, waardoor vis niet of veel korter 
behoeft uit te zwemmen dan in gangbare kweken.
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(het combineren van conventionele aquacul-
tuur met het kweken van planten) werd zelfs 
de tomaat bereikt. De 19 toegekende vouchers 
voor onderzoeksvragen waren in totaal goed 
voor 300.000 euro aan onderzoek, en leverden 

De stand van Hogeschool Odisee met twee re-
sultaten van de vouchers: de succesvolle kweek 
van Lota lota (kwabaal of zoetwaterkabeljauw) 
en een demo van alternatieve formuleringen 
van voer om de afhankelijkheid van vismeel te 
verkleinen bij de productie van forel.  

Resultaten van AquAVlan2, zoals de omegabaars, 
werden geproefd en geprezen.

15 direct toepasbare resultaten en producten op. 
Naast de onderzoeken van de bedrijven gaf 
AquAVlan2 aandacht aan de studenten van 
HZ University en Odisee, de ondernemers van 
morgen. HZ University richt zich qua onder-
zoek en opleiding vooral op zilte aquacultuur 
en Odissee op het zoete water. Met bijna 200 
cursisten in drie jaar is de basis gelegd voor een 
groeiende aquacultuursector in Vlaanderen en 

Een van de vele vrouwen in de zaal in discussie met het panel van ondernemers, onderzoekers en 
overheid (Foto van www.inagro.be). 
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Zeeland. AquAVlan2 organiseerde ‘bootcamps’ 
voor deze jonge ondernemers en dit leverde 
zes Nederlandse en vier Vlaamse start-ups 
op, waaronder producenten van vis, garnalen 
en wieren.

Onbetaalbaar
Het formele deel van de dag eindigde met een 
paneldiscussie over de toekomst van de aqua-
cultuur. Panelleden waren de ondernemers 
Adri Bout (Seafarm) en Stijn van Hoesten-
berghe (Aqua4C, bioloog en producent van 
omegabaars), Johan Verreth (emeritus profes-
sor WUR), Karel Vanhulle (beleidsraadgever 
Vlaamse ministerie van Landbouw en Visserij) 
en Wouter Meeus (Odisee). In een boeiende 
discussie kwamen verschillende zaken aan de 
orde: noodzakelijke beleidsmatige overheids-
steun, de betekenis van certificaten zoals ASC 
en GlobalGAP, het belang van kennisontwikke-
ling en opleiding, de financiering van bedrijven 
en nieuwe ontwikkelingen. 
Het ontbreken van een gemeenschappelijk 
platform van producenten is een groot gemis, 
want afzonderlijk stellen de bedrijven te weinig 
voor, maar gezamenlijk zouden ze wel degelijk 
gehoord worden. ,,Er wordt gepraat over u, 

maar niet met u”, benadrukt beleidsmedewer-
ker Jaap Broodman (provincie Zeeland). ASC-
certificatie als bewijs van duurzame kweek is 
haast onbetaalbaar. Van Hoestenberghe - hij 
levert aan Delhaize (Ahold) - adviseert: ,,Ga in 
gesprek, gebruik de Good Fish Foundation als 
intermediair en volg hun adviezen op.’’
Verreth licht toe waarom certificering in de 
toekomst wellicht minder strikt zal zijn: ,,De 
vraag in Azië naar vis is namelijk groot en certi-
ficering heeft daar geen prioriteit. Hierdoor zal 
de voorziening van EU-markten met vis onder 
druk komen te staan wanneer supermarkten 
rücksichtslos vast blijven houden aan ASC en 
ook MSC. Dat gaan ze dus niet doen.’’

Volmondig ja
Was AquAVlan2 een succesvol programma? 
Tijdens de gesprekken onder de lunch klinkt 
een volmondig ja. De coördinatoren en onder-
zoekers reageren enthousiast. En ook deelne-
mende ondernemers zijn zonder uitzondering 
ingenomen met de bereikte resultaten, de mo-
gelijkheden die ze zien voor nieuwe producten 
en markten, en bovenal met het relatienetwerk 
dat is ontstaan. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke receptie, lunch, netwerkborrel, proeverij van resul-
taten uit de aquacultuur, demonstratie van onderzoekresultaten door de deelnemers aan AquAVlan2.
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BEDRIJFSREPORTAGE

Visolie Competitie gewonnen 
door VERAMARIS uit Delft

Tijdens de competitie periode verkocht Veramaris bijna 770 ton 
algen olie. Algen olie, rijk aan gezonde vetzuren met omega-3, 

vervangt met name visolie. 

Met de F3 Visolie competities wil “Future of 
Fish Feed”, oftewel F3, een versnellling van de 
vervanging van visolie en vismeel afkomstig 
van daartoe gevangen vis bereiken. Dit was de 
tweede competitie. De winnaar van de eerste, 
het Chineze Guangdong Evergreen Feed In-
dustry Company, had 85.000 ton visvrij voer 
verkocht in de 16 maanden voorafgaand aan 
Oktober 2017. 

De deelnemers werden beoordeeld op de hoe-
veelheid verkochte vis-vrije olie tijdens een jaar. 
Tijdens de competitie verkochten deelnemers 
samen ongeveer 850 ton van deze vis-vrije olie. 
Dit bespaarde het verwerken in voer meer dan 
achtduizend ton vis. Zonder dergelijke alterna-
tieve diervrije olie, kunnen de oceanen nooit 
voldoende visserij produkten voor de groeiende 
wereldbevolking leveren, en blijft het risico 
groot dat de mariene ecologie en vervolgens 
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de aquacultuur industrie instorten. Volgens 
een recente publicatie in Nature Sustainability 
zullen, indien de visserij op oude voet doorgaat, 
de ecologische limieten binnen 18 jaar, dus al 
in 2037, bereikt worden. De competitie wordt 
gesponsord door de Universiteiten van Arizona 
en Massachusetts, Cuna del Mar, Synbiobeta, 
Anthropocene Institute, Dawson Family Fund, 
Sustainable Ocean Alliance, The Nature Conser-
vancy, The Campbell Foundation, Tides Foun-
dation en de National Renderers Association.

In 2018 hebben het Nederlandse DSM en het 
Franse Evonik de stichting Veramaris opge-
richt vanuit de gedeelde visie dat gebruik van 
mariene algen als bron van visolie kan bijdra-
gen aan het behoud van het mariene leven. 
Veramaris is gevestigd in Delft. Veramaris ver-
kocht ongeveer 90 procent van het gezamelijk 
volume van visvervangers dat alle deelnemers 
samen hadden geproduceerd  en won daarmee 
de prijs van 200,000 USD. De algenolie, bevat 
naast arachidonzuur de essentiële omega-3 
rijke vetzuren EPA en DHA. Bovendien bevat 
de algenolie twee maal zoveel EPA en DHA als 
visolie. Veramaris heeft productielokaties in 
Slovakije en de VS.  

De winnende formule van deze competitie, 
dus het product van Veramaris,  zal worden 
getest door ‘s wereld grootste Atlantische zalm 
producent, MOWI, samen met AlphaFeed en 
de Yuehai Feed Group. Zij zullen de resultaten 
publiceren in het F3 Feed Innovation Net-
work (FIN). 

Afgelopen September kondigde Future of Fish 
Feed het derde deel van de competitie aan: de 
“Carnivore Edition”. Deze hoofdprijs voor deze 
derde ronde gaat naar het bedrijf of consortium 
dat het meeste “vis-vrije” voer voor boerderij-
gekweekte carnivore soorten verkoopt. Deze 
ronde heeft drie categorieën: zalm, garnaal en 
andere carnivore soorten, die elk 35,000 USD 
kunnen winnen. Bedrijven of consortia kunnen 
zich inschrijven tot 30 April 2020. 

Lees meer over de competities op: http://www.
f3challenge.org/. 
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BEDRIJFSREPORTAGE

Energietransitie: geothermie 
voor productie van vis en 
groenten met aquaponics

Door Jan Willem Henfling en Peter G.M. van der Heijden (WCDI, Wageningen University & Research)

Op 30 september werd de aquaponics kas van het Europese Geofood 
project bij de glastuinbouw eenheid van WUR in Bleiswijk formeel 

in werking gesteld. Geofood verenigt IJslandse, Sloveense en 
Nederlandse onderzoekinstellingen en private partijen in de ambitie 

om te komen tot grootschalige circulaire land- en tuinbouw verwarmd 
met energie uit diepe aardlagen. Ook de Nederlandse tuinbouw 
onder glas moet in het kader van de energietransitie van het gas 

af en bovendien geheel circulair worden. Enkele redactieleden van 
Aquacultuur waren bij de opening van de aquaponics opstelling 

aanwezig. Hieronder een verslag. 

Het bijna volle zaaltje met op de eerste rij de Sloveense en IJslandse partners in dit project (Foto: 
J. Fabriek)
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Het Geofood project heeft een totale waarde 
van € 2,7 miljoen en is onderdeel van een 
Europese onderzoekinspanning naar de aan-
wending van aardwarmte (waarde van € 30 
miljoen). Het Nederlandse aandeel bestaat 
uit de aquaponics opstelling in Bleiswijk en 
het onderzoek dat daarmee plaatsvindt. Ge-
zamenlijk vertegenwoordigt dat een waarde 
van € 990.000.
Aquaponics, de combinatie van de teelt van 

groenten en vis, is niet nieuw maar aquapo-
nics verwarmd met aardwarmte is dat wel. 
Het oorspronkelijke plan van GeoFood ging 
uit van een visteeltsysteem, gekoppeld aan 
de handelskwekerij in tropische planten van 
Leon Ammerlaan (The Green Innovator), die 
water van 70oC oppompt van zo’n 2000 m. He-
laas liep het in gebruik nemen van zijn nieuwe 
aardwarmtebron vertraging op en daarom 
staat de aquaponics installatie nu niet bij Am-

Alexander Boedijn en Ragnheidur Thorarinsdotti 
(Foto: J. Fabriek)

Leon Ammerlaan, Runnar Unnthorsson en Maja 
Turnsek (Foto: J. Fabriek)

Voor het betreden van de onderzoeksfaciliteiten geeft dagvoorzitter Wouter Verkerke de bezoekers 
wat aanwijzingen (Foto: P. van der Heijden)
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merlaan maar in het kassencomplex van WUR. 
Deze kassen worden niet verwarmd door een 
aardwarmtebron. In het onderzoekgedeelte van 
Geofood wordt de geothermische bron gesimu-
leerd door een warmtewisselaar en bronwater 
verwarmd door aardgas. 

Paul Ramsak (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en coördinator geothermie) vatte de 
bedoeling van het experiment beknopt samen: 
“Met het blijven produceren van tomaten in 
kassen bedekt met enkel glas en verwarmd 
door goedkoop gas, terwijl de aarde in Gronin-
gen scheurt en de zeespiegel stijgt, betreden 
we in deze tijd een ‘no go area’. Aardwarmte 
is voorradig in onuitputtelijke voorraden, dus 
we kunnen tomaten en andere groenten hier 
duurzaam blijven verbouwen in kassen zonder 
emissie van broeikasgassen.” Voeg daarbij de 
productie van vis, waarvan de afvalstoffen 
worden opgenomen door de planten in de kas 
en je hebt in potentie een gesloten en CO2 neu-
traal productiesysteem voor vis en groenten. 

Dat dit idee ook technisch en economisch 
haalbaar kan zijn, wordt duidelijk gemaakt 
door Leon Ammerlaan, “The green Innovator” 
noemt hij zijn bedrijf en zichzelf. In Pijnacker, 
op 6 ha onder glas, produceert hij “CO2 neutraal” 
honderden soorten sierplanten. Zijn aardwarm-
tebron op 2500 m diepte produceert niet alleen 
de warmte die zijn bedrijf nodig heeft maar ook 
die voor bijna 500 afnemers, waaronder 470 
woningen, 70 ha kassen, een zwembad en een 
scholengemeenschap. “Geothermie” claimt hij 
later in de discussie “heeft alleen maar kansen 
en uitdagingen. Eigenlijk geen risico’s.”

Emissievrij 
groenten en vis 
produceren met 
aardwarmte.

De symbolische start van het project: de drijver met slaplanten wordt even later op enkele angstige 
Tilapia geplaatst. (Foto: JW Henfling). 
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Officiële opening
De experimentele opstelling werd geopend 
met een bijeenkomst waar behalve veel Ne-
derlandse ook Sloveense en IJslandse gasten 
aanwezig waren. De burgemeester van de 
Sloveense plaats Brezice liet weten verheugd 
te zijn met deze internationale samenwerking. 
Zijn gemeente beschikt over aardwarmte en 
hij hoopt dat de kennis die in dit project gege-
nereerd wordt tot nieuwe economische bedrij-
vigheid in zijn plaats zal leiden. De IJslandse 
spreekster Ragnheidur Thorarinsdotti van de 
universiteit van IJsland beschreef de rol die 
aardwarmte in haar land speelt. Alle woningen 
worden met warm grondwater verwarmd. 
Slechts 2% van de gegenereerde geothermale 
energie wordt voor tuinbouw gebruikt, en 5% 
door viskwekerijen. De IJslandse partners in dit 
project willen het ontwerp zoals dat in Bleis-
wijk draait in eigen land nabouwen. Daarnaast 

wil men de aardwarmte gaan gebruiken voor de 
teelt van insecten, wormen, algen en voor het 
verwerken en drogen van tuinbouwproducten. 
Op dit moment is glastuinbouw onder glas in 
IJsland nog zeer kleinschalig en vooral een 
zaak van oudere tuinders. Maar vanwege de 
goedkope aardwarmte heeft het land duidelijk 
een enorme potentie. 

Bleiswijks experiment 
draait niet op aardwarmte
Oorspronkelijk zou de proefopstelling onder-
deel zijn van het met geothermie verwarmde 
bedrijf van Leon Ammerlaan. Maar op een 
cruciaal moment in de projectontwikkeling 
stagneerde de techniek bij Ammerlaan. Een 
nieuwe bron zou niet snel genoeg in gebruik 
kunnen worden genomen. Vandaar dat de ex-
perimentele opstelling in de kassen van WUR 
in Bleiswijk is geplaatst. Deze kassen krijgen 
hun warmte dankzij verbranding van Gronings 

Bassins waarin jonge slaplantjes op afvalwater van de viskwekerij drijven. Verlichting met speciale 
ledlampen zorgt voor de paarse kleur. (Foto: P. van der Heijden)
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gas. Wel kunnen de condities van een geother-
mische bron, zoals die in Pijnacker, in Bleiswijk 
goed worden gesimuleerd.

Alexander Boedijn (onderzoeker WUR en eer-
der betrokken bij Urban Farmers in Den Haag) 
legde uit dat de belangrijkste onderzoekvraag 
die beantwoord moet worden de verificatie 
betreft van alle energie-gerelateerde parame-
ters rond de productie van een gewas en de 
vis in het systeem. Aardwarmte kost niets, 
maar de winning is nog zeer kostbaar omdat 
de techniek in de kinderschoenen staat. De 
warmte uit de aarde moet dus optimaal wor-
den benut. In de winter is dat geen probleem. 
De bron kan worden gedimensioneerd naar de 
warmtevraag in de koude periode van het jaar. 
De warmtevraag van gewassen valt weg in de 
zomer. Vandaar dat in Bleiswijk deze test met 
een aquaponics systeem werd opgezet. Omdat 
de vraag naar warmte van de vis in de zomer 
ook vermindert, wordt gekeken naar de hoe-
veelheid warmte-energie die dan beschikbaar 
zou zijn voor andere toepassingen, zoals het 

drogen van producten en reststromen in de 
voedingsmiddelenindustrie. Omdat het een 
experiment betreft kon een kas van 150 m2 vol-
staan, hoewel de visteelt unit van het systeem 
in potentie voldoende nitraat en fosfaat kan 
produceren voor een kas van bijna 2000 m2, 
stelde Carlos Espinal bij telefonische navraag 
vast. Dat in het experiment in Bleiswijk geen 
aardwarmte maar aardgas wordt gebruikt 
heeft ook als voordeel dat het systeem zeer 
flexibel is. Met een druk op de knop kunnen 
verschillende scenario’s worden nagebootst. 
Water van een gesimuleerde bron kan 70oC zijn, 

Snoekbaars in plaats 
van tilapia om de vis 
component financieel 
duurzaam te maken.

De visteeltopstelling van GEOFOOD, aangelegd door Landing Aquaculture (Foto: A. Boedijn)
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of 60oC en meer of minder kuub bedragen, maar 
ook water van 35oC kan worden geproduceerd 
om de situatie na te bootsen van retourwater 
uit de kas, bestemd voor de visteelt.  

Start met tilapia in ontkoppeld 
aquaponics systeem
Carlos Espinal, visteler uit Barcelona en een van 
de eigenaren van Landing Aquaculture uit Box-
tel, lichtte toe: “Het recirculatiesysteem voor de 
visteelt bevat in totaal 50 m3 water, verdeeld 
over enkele kleinere en 3 grotere tanks van 10 
m3. Het systeem is gedimensioneerd voor 80 kg 
vis per kubieke meter en 6000 kg tilapia per jaar 
(in 2 cycli), of 3000 kg snoekbaars (in 1 cyclus). 
Tilapia en snoekbaars zijn zeer verschillende 
vissen wat betreft warmtevraag (optimale tem-
peratuur 26-28oC resp. 24oC), voedselbehoefte 
en dus ook nitraat- en fosfaatproductie. Later 
dit jaar zal in Bleiswijk worden omgeschakeld 
van tilapia naar snoekbaars, vooral omdat 
snoekbaars een “showcase” vis is met een waar-
schijnlijk veel betere businesscase.” Omdat het 
een experiment betreft om allereerst alle ener-
gieparameters te verifiëren, is het systeem op 

dit moment nog niet helemaal circulair. Het wa-
ter in de kas met sla stroomt nu niet terug naar 
de tanks waarin de vissen zwemmen. Eigenlijk 
openen we dus een traditioneel recirculatiesy-
steem (RAS) die een kleine kas met slaplanten 
van nutriënten voorziet. Dit verklaart meteen 
de prominent aanwezige nitraatreactor, die 
voorkomt dat het afvalwater dat niet voor de 
productie van sla of andere tuinbouwgewassen 
nodig is, moet worden geloosd. 

Conclusie
De aankondiging voor de opening van een 
nieuwe aquaponics faciliteit op aardwarmte 
op praktijkschaal te Bleiswijk was bij nader 
inzien ietwat verwarrend. Het is geen circulair 
aquaponics systeem in de zin dat de gewas-
sen bijdragen aan de zuivering van water 
dat terugvloeit naar de vissen. De benodigde 
warmte komt niet uit diepe aardlagen maar 
uit Gronings gas. Wel is de verwachting dat 
binnen enkele jaren dit project de informatie 
kan leveren die nodig is om in de praktijk met 
aardwarmte een aquaponics systeem te bou-
wen. We zijn benieuwd, vooral of aquaponics 
met snoekbaars wel haalbaar is in Nederland.

Bassins met jonge rode tilapia (Foto: Landing Aquaculture)
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ONDERWIJS & ONDERZOEK

De Fransen zetten in op 
Ecologische Intensivering 

Door: Roel H. Bosma, voormalig medewerker van de Aquaculture & Fisheries, Wageningen UR.

Een van de opties voor een duurzame teelt van vis en 
dergelijke zijn ecologische productiesystemen. Onder het 

thema Ecologische intensivering doet het Franse INRA 
diverse onderzoeken, onder andere in Frankrijk, Indonesië 

en Madagascar. Als afsluiting van het project met Indonesië 
organiseerden de Fransen een conferentie in Bogor. 

Eind oktober bezocht ik met enkele (ex-)col-
lega’s een conferentie in Bogor (West Java, Indo-
nesia). Onder de titel “Ecological intensification: 
A new paragon for sustainable aquaculture” 
presenteerden de Franse onderzoekers hun 

resultaten aan een honderdtal onderzoekers uit 
15 landen. De meesten van de laatsten kregen 
tijdens de drie dagen durende conferentie de 
gelegenheid om ook hun eigen resultaten te 
presenteren, zelfs als die weinig met het thema 

Aan het einde van elke sessie mochten de sprekers, zittend op het podium, vragen van het publiek 
beantwoorden. (Foto: Restiana W. Ariyati)
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van doen hadden. Zo hadden zij, en ook wij, een 
groot publiek. 
Onder degenen die wel de ecologie van de vij-
ver en/of het bedrijf als uitgangspunt hadden 
waren o.a. Marc Verdegem en Patrick Sorgeloos, 
en mijn collega’s uit Semarang (Midden-Java). 
Marc bracht met met overtuiging zijn strategie 
om vijvers voedzamer te maken (zie elders in 
dit nummer van Aquacultuur) en Sorgeloos 
borduurde voort op de quorum sensing en 
het positieve effect van water hergebruik via 
vijvers met zeewier en tilapia op commerciele 
garnalen bedrijven in Thailand (zie Aquacul-
tuur 2018 (33) 4: 6-12). Een van mijn Indonesische 
collega’s borduurde voort op dit effect van zee-
wier op waterkwaliteit en testte ook mosselen 
als waterzuiveraar voor de garnalenteelt. De 
andere Indonesische collega presenteerde het 
positieve effect op de groei van garnalen van 
vloeibare compost van fruit en/of groenten 
(een technologie voor LEISA, Low External 
Input Sustainable Aquaculture). Compost van 
groenten bleek iets beter dan die van fruit 
of het mengsel. Het toevoegen van 0.125 g/ltr  
bladeren van Avicennia marina (een mangro-
vesoort) had een licht positief effect, dat in 
tegenstelling tot de daar meest aangeplante 

mangrovesoort (Rhizophora apiculata). Net 
als laatst genoemde collega presenteerden veel 
anderen werk met natuurlijke probiotica, mest-
stoffen en voer (insecten en wormen). 
De Fransen van hun zijde lieten mooie voor-
beelden zien van geslaagde ecologische in-
tensivering door polycultuur. M.b.v. de C13 en 
N15 kwantificering liet Jean-Michel Mortillaro 
een mooie analyse zien van het voedselweb 

Door invoeging van de teelt van eendenkroos werd de teelt van ‘pangasius’ veel duurzamer. 

Het toevoegen van voer in rijst-vis systemen ver-
mindert de duurzaamheid in vergelijking met het 
gedoseerd toedienen van kunstmest.
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in de gemengde teelt van rijst met vis of gar-
naal. Ze zijn zich bewust van de nadelen: een 
verhoogde behoefte aan kennis en arbeid van 
polycultuur, maar volgens Joel Aubin was het 
gemiddelde plaatje over het algemeen positief 
voor de duurzaamheid. Diepgaande analysis 
van de nutrienten stromen kunnen deze alleen 
nog maar verbeteren en zo de kleine boeren die 
over weinig kapitaal en vijvers zonder plastic 
bodembedekking en beluchters beschikken, 
een nieuwe kans bieden.
Zelf presenteerde ik de laatste analyses van 
het effect van training van boeren d.m.v. 
Aquaculture Fieldschools (zie Aquacultuur 2018 
(33) 4: 28-33). In het tweede jaar na de training 
investeerden de boeren meer en verbeterden 

de resultaten sterk. Ongeveer 85% van de 277 
getrainde boeren pasten de geleerde LEISA 
technologie toe, hetgeen een hoog adoptieper-
centage is. Regeringen en donoren vinden dit 
type intensieve training vaak te duur.  Echter, 
door de hogere winsten van de boeren zijn de 
kosten van dit dure type training binnen een 
jaar terugverdiend. Bovendien, Indonesia kan 
d.m.v. dit type training de garnalenproductie 20 
tot 70 % vergroten, en dat vrijwel zonder risicos 
voor de boeren en zonder de kosten voor het 
milieu die zware intensivering gewoonlijk met 
zich meebrengt.

Ecologische 
intensivering 
heeft niet alleen 
voordelen.

De auteur begint aan zijn presentatie. (Foto: 
Restiana W. Ariyati)

De grotere en constantere marges van getrainde boeren die de geleerde LEISA technologie wel 
toepasten maakte veel indruk bij het publiek.
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VAN DE VERENIGING

IJsselmeervisafslag en 
visverwerker DaySeaDay 

te Urk
Door: Michel van Spankeren

Hoe komt de vis van het water tot vis op je bord? Wat gebeurt 
er eigenlijk met een vis die uit het water is gehaald voor 

consumptie? En hoe gaat dat in zijn werk? Om antwoord te 
vinden op die vragen trokken op de regenachtige en vroege 
woensdagmorgen van 9 oktober j.l., NGvA leden vanuit het 

hele land richting het visverwerkende hart van Nederland, Urk. 
In Urk volgden we de vangst van de dag, vanaf het moment 
dat deze werd aangeland bij de IJsselmeervisafslag tot dat 

deze schoongemaakt en gefileerd de hallen van visverwerker 
Dayseaday verliet. We kregen zo een goed beeld van twee 

belangrijke schakels in de visketen.

De NGvA-ers rond de Urkse havenmeester. (Foto: Michel van Spankeren)
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Na een voor de auteur lange carpoolrit vanuit 
zuidelijk Zeeland sloten we iets voor tienen 
aan bij de reeds aanwezige delegatie NGvA’ers. 
De groep had zich in de expeditiehal van de 
IJsselmeervisafslag rond havenmeester Jan 
van den Berg verzameld voor een uitleg over de 
gang van zaken. Allereerst ging de aandacht uit 
naar een twintigtal hoge emmers met deksels 
die in twee rijen stonden opgesteld naast de 
havenmeester. Havenmeester Jan vertelde ons 
dat deze emmers de meest waardevolle en nog 
levende vangst van de dag bevatten, namelijk 
de exotische maar inmiddels goed ingeburgerde 
wolhandkrabben. De goed gepantserde beestjes 
met een oorsprong in Azië zijn van plaagdier 
inmiddels uitgegroeid tot welkome (bij)vangst 
zo liet Jan ons weten. Ze brengen op de afslag 
namelijk rond de twintig euro per kilo op en 
eenmaal in Azië gaan ze voor wel 120 euro per 
kilo over de toonbank, best veel voor een krab 
met een bokshandschoen!

Tegenover de emmers met krabben bevond zich 
de koeling waarin de vis gestapeld in blauwe 
kisten lag te wachten tot de feitelijke veiling. 
Op de IJsselmeervisafslag wordt zoals de 
naam al doet vermoeden voornamelijk vis uit 
het IJsselmeer geveild. Paling is verreweg de 
bekendste commerciële vissoort uit het IJssel-
meer die normaliter net als de krabben levend 

“…De goed gepantserde 
beestjes met een oorsprong 
in Azië zijn van plaagdier 
inmiddels uitgegroeid tot 
welkome (bij)vangst…”

Voorzitter Jeroen Schuphof inspecteert een wolhandkrab. (Foto: Jeroen Noordermeer)
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wordt verhandeld in de hoge emmers. Echter 
kwamen wij op bezoek ten tijde van de wettelijk 
bepaalde periode met terugzetplicht (septem-
ber tot en met november) wat betekende dat 
er geen paling aanwezig was op de visafslag. 
Alle vis die verhandeld zou worden die dag lag 
dus in de koeling. De hoofdmoot bestond uit de 
welbekende snoekbaars, gevolgd door baars en 
andere soorten als snoek, voorn en bot. Nadat 
de NGvA’ers de vissen nauwkeurig hadden ge-
inspecteerd, gefotografeerd en er mee hadden 
geposeerd werden wij door havenmeester Jan 
verzocht ons te begeven naar de veilingsruimte. 

Nadat de leden gretig gebruik hadden gemaakt 
van de koffieautomaat rechts bij binnenkomst, 
verspreidde de groep zich langs de randen van 
de met visserijhistorie versierde zaal. Aan het 
plafond hingen vistuigen zoals fuiken maar ook 
verkleinde versies van het moderne elektrische 

pulskornet. De wanden waren versierd met 
afbeeldingen van vissersschepen zoals ouder-
wetse zeilbotters en hedendaagse mechanisch 
aangedreven kotters. In de zaal stonden onge-
veer dertig tafels en stoelen waar de handelaren 
en inkopers plaatsnamen met uitzicht op de 
veilingmeester en veilingklok. Omdat we de 

“…Aan het plafond 
hingen vistuigen 
zoals fuiken maar ook 
verkleinde versies van 
het moderne elektrische 
pulskornet…”

Een greep uit het IJsselmeer assortiment. (Foto: Jeroen Noordermeer)
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afslag bezochten in het ‘laagseizoen’ was er 
slechts een kleine groep handelaars en inkopers 
aanwezig, waardoor ook wij plaats konden 
nemen achter de bureautjes. De veilingmeester 
opende de veiling en legde in één zin eenvoudig 
uit hoe het werkt. “De klok met daarop de prijs 
per kilogram start hoog, zakt evenredig met de 
tijd nadat de veiling van het artikel is gestart 
en wie het eerste op de knop drukt om te kopen 
betaalt het bedrag dat de klok op dat moment 
aangeeft.”  

De startprijs van de producten werd bepaald 
op basis van de marktprijs waarbij iets hoger 
dan die marktprijs werd gestart. Bij de krabben 
vroegen de aanwezigen zelfs om de prijs nóg 
hoger in te zetten! De veiling verliep uiterst 
vlot en er waren voor de oplettende leek een 
aantal opvallende dingen te zien. Zo was er een 
groot prijs verschil tussen grote snoekbaars en 
snoekbaars van gemengd formaat dat wel ruim 
zeven euro per kilogram vis kon bedragen! De 
partijen snoekbaars van gemengd formaat 

Wie drukt het eerst? (Foto: Pierre Hakkesteeg)

Dat je ze ervoor kunt vangen. (Foto: Michel van 
Spankeren)
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brachten bovendien verrassend weinig op; de 
prijs schommelde rond de 3,5 euro per kilogram 
vis. De oorzaak daarvan lag in Oostelijk Europa 
zo legde de veilingmeester later uit. Het gigan-
tische aanbod van snoekbaars uit Oost-Europa 
drukte enorm op de prijs, en dat ondanks een 
kwaliteitsverschil door langere transport- en 
verwerkingstijden. Iets om in het achterhoofd 
te houden als kweker! Ook snoek, baars, voorn 
en bot brachten weinig op, een partij voorn in 
één geval zelfs maar 0,86 euro per kilogram vis. 
 De krabben brachten zoals verwacht het 
meeste op en gingen voor iets minder dan 
twintig euro per kilogram onder de hamer. Bij 
het kopen van de partijen viel overigens op dat 
het niet vereist was de gehele partij op te kopen. 
Zo werd er een prijs geboden op een partij van 
ongeveer 400 kilogram wolhandkrab waar-
van uiteindelijk ongeveer 100 kilogram werd 
vastgehouden door de koper en de resterende 
partij weer terug de veiling in ging. Voor iets 
meer werd het grootste deel verkocht aan een 

andere koper. Daar had handelaar nummer één 
toch heel makkelijk een paar tientjes kunnen 
verdienen als je het mij vraagt... Na de veiling 
verzamelden de kopers onder toeziend oog van 
de veilingmeester hun vis uit de koeling en 
kregen wij ter afsluiting in de veilingsruimte 
een aantal filmpjes te zien over de historie van 
Urk en haar krachtige hedendaagse positie in 
de ‘viswereld’. 

Na een boeiende start van de dag op de veiling 
vertrok de NGvA-caravaan vol energie richting 

“…Dayseaday ziet 
een sterke groei in de 
vraag naar gekweekte 
vis…”

Na de veiling als de wiedeweerga naar de verwerker! (Foto: Michel van Spankeren)
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visverwerker Dayseaday. In de vergaderzaal 
werden wij opgevangen door Marnix Westerink 
die ons ter introductie kort vertelde over het 
bedrijf. Het bedrijf begon ooit als twee broers 
die vis fileerden voor derden en omvat inmid-
dels een groep met meer dan 120 werknemers 
die zowel verse als diepgevroren visproducten 
verhandelen door heel de wereld. Het open 
gevoel dat je kreeg bij binnenkomst door de 
met glazen wanden opgedeelde kantoorruimtes 
werd versterkt door de openheid van Marnix bij 
het beantwoorden van de eerste vragen naar 
aanleiding van zijn verhaal. Uiteraard wilde een 
aantal van de leden direct peilen hoe Dayseaday 
aankeek tegen kweekvis. Marnix liet weten 
dat Dayseaday zeker niet onbekend is met 
kweekvis en een sterke groei ziet in met name 
de vraag naar gekweekte vis. Voor Dayseaday 
zijn gekweekte zeebaars en dorade bekende 

Met een grote glimlach kregen we te horen over het reilen en zeilen van Dayseaday. (Foto: Michel 
van Spankeren)

producten maar ook meerval en snoekbaars 
winnen terrein. 

Dayseaday heeft naast alle vereiste kwaliteits-
certificaten op het gebied van vis- en voed-
selverwerking ook MSC en ASC certificaten. 
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Het MSC verwerken is echter puur een boek-
houdkundige handeling. De stromen MSC vis 
worden niet afzonderlijk verwerkt van de vis-
sen zonder certificaat, hetgeen de extra kosten 
voor het verwerken mét certificaat laag houdt, 
aangezien het alleen boekhoudkundig werk 
kost voor Dayseaday. Dat de stromen vis niet 
worden gescheiden legt Marnix simpel uit. De 
vis mét certificaat en de vis zonder certificaat 
kunnen theoretisch gezien uit exact dezelfde 
school komen. Het verschil in de vis met of 
zonder certificaat zit hem dus in de vangstme-
thode maar dat zou niet terug te zien zijn aan 
het product en daarmee is scheiden van de 
stromen dus overbodig en zou het overigens 
alleen maar onnodige kosten met zich mee 
brengen. Na deze interessante uitleg was het 
tijd om de welbekende haarnetjes, overjassen 
en schoenenhoesjes aan te trekken en onze 

weg te vervolgen door het kloppende hart van 
Dayseaday. 
Onze eerste halte was de vissorteerruimte waar 
de snoekbaarzen die eerder die ochtend waren 
verhandeld klaar lagen voor verwerking. De 
olijfgroene lekkernijen werden op een trans-
portband geladen waar een computersysteem 
de lengte van de vis mat en op basis van die 
lengte de vis in de juiste bak verzamelde. 
Terwijl een deel van de leden gehypnotiseerd 
wegdroomde bij het sorteren van de snoekbaars 
schuifelde het andere deel rondom Marnix 
om hem te overspoelen met vragen, of om de 
andere bakken vis te inspecteren. De wellicht 
fraaiste zoetwatervis uit het IJsselmeer én de 
rest van Nederland, de baars, lag ook te wachten 
op verwerking naast bakken vol kleurrijke mul 
en zalige zeeduivels. 
Vanuit de sorteerruimte schuifelden we inmid-

Rode mul, in afwachting van verdere verwerking. (Foto: Pierre Hakkesteeg)
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dels goed gekoeld door een tijdelijke opslag 
waar meer lekkernijen uit zoet en zout klaar 
lagen om vervolgens aan te komen in een 
fileerhal. Kabeljauw werd er op vlotte wijze 
ontdaan van haar filets, onderbroken door 
het bijslijpen van de immens scherpe messen. 
Vervolgens werd het vel machinaal geschei-
den van het vlees door een haast magische 
machine die handmatig werd gevoed door een 
medewerker. Terwijl de bakken kabeljauwfilet 
gestaag stapels vormden schoof de delegatie 
via de verpakkingsruimte en expeditiehal langs 
de immense diepvries waar wel 6500 pallets vis 
konden worden opgeslagen richting het einde 
van de zeer interessante rondleiding. 
Watertandend verlieten wij de gekoelde hallen 
van Dayseaday en menig lid ging gretig in op 
het aanbod een vers visje te kopen aan de ach-
terdeur. Voor sommigen betekende dit het ein-

de van de excursie door Urk, terwijl een kleiner 
gezelschap voor een heerlijke culinaire afsluiter 
naar visspecialiteitenrestaurant Baarssen trok. 
Onder het genot van gouwe ouwe gerechten als 
lekkerbek met friet, broodje kibbeling én gebak-
ken paling rolden de inmiddels losse tongen nog 
even door op prikkelende discussies en werd 
de uiterst leerzame Urker-ervaring geheel in 
stijl afgerond.

“De stromen MSC 
vis worden alleen 
adminstratief 
afzonderlijk verwerkt …”

Het fileren van kabeljauw met geslepen messen (Foto: Pierre Hakkesteeg).
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ONDERWIJS & ONDERZOEK

Ook dit jaar verheugde ik mij op het bijwonen van de Europese 
aquacultuur conferentie. Vorig jaar was de conferentie in hartje zomer 

in het zonnige Montpellier. Dit jaar was dat even anders. Begin oktober, 
in het herfstige Berlijn, werd de conferentie gecombineerd met de 
NordicRAS. Met ruim 2700 deelnemers toonden de conferenties de 

groeiende interesse in de aquacultuur sector.

Aquacultuur Europa 2019
in Berlijn 

Een impressie van: Jelle Buscher

Door gebrek aan tijd had ik besloten enkel deel 
te nemen aan Aqua2019 en NordicRAS te laten 
schieten. Dit bleek geen belemmering voor 
het ontmoeten van alle oude bekenden en het 
leggen van contacten met nieuwe aquacultu-

risten, en dat zijn voor mij de hoofdredenen 
om de conferentie jaarlijks te bezoeken. Na 
‘s maandags enkele uren comfortabel in de 
sneltrein te hebben gezeten kwam ik aan in 
de oude stad Berlijn. In de avond waren de 
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opening sessie, waarin het thema ‘we are 
aquaculture’ werd verklaard, en daarna de 
traditionele openingsborrel. Na het nuttigen 
van een aantal ‘Helles Weizen’ vertrok ik met 
een groep oude en nieuwe bekenden richting 
het centrum om te eten en uiteraard meer 
Duits bier te nuttigen. De sfeer was gezet!  Het 
enthousiasme en de passie waren te voelen.  
Op dinsdag begonnen de presentaties: maar 
liefst 798 verdeeld over 56 sessies. Met de sessies 
over Klimaatverandering, Vis welzijn en Recir-
culatie Aquacultuur Systemen was mijn dag 
qua presentaties gevuld. Ter afwisseling van 
de presentaties struinde ik over de tentoonstel-
ling.  Deze bestond uit ruim 150 kraampjes waar-
onder ook een aantal Nederlandse bedrijven zo-
als die van Dutch Aquaculture experts, Landing 
Aquaculture en VGE international. In de avond 
stond de ‘student party’ op het programma. 
Het feest werd georganiseerd in een typische 
locatie met de nodige ‘Berlin underground 
beats’. Een pittige avond kan ik wel stellen. 
Woensdag ochtend, na een iet-wat korte nacht-
rust, eerst langs onze vaste bakkerij waar een 
belegd broodje en een dubbele cappuccino de 
brakheid wat indamden.  Vandaag was mijn 
plan om vooral presentaties over ‘Waarde 
toevoeging en marketing’ te volgen, maar deze 
sessies begonnen pas in de middag en dus had 
ik ruimte om een variatie aan presentaties te 
volgen en nog eens rond de lopen op de tentoon-
stelling. Daar belande ik in een interessante 
discussie met een Duitser over trommelfilters, 
alarmsystemen en trekzalm waardoor een deel 
van de ochtend presentaties aan mij voorbij-
ging.  De middag liep meer als gepland met het 

bijwonen van de marketing sessie. Opvallend 
hoogtepunt van deze dag was de sessie ‘vrou-
wen in de aquacultuur’ die voor het eerst was 
opgenomen. Deze trok zoveel interesse dat 
er niet genoeg plaats in de zaal was voor alle 
geïnteresseerden. Hieruit concludeer ik dat de 
rol van vrouwen in de Europese aquacultuur 
steeds belangrijker wordt. Een trend die in 
Scandinavië al een aantal jaar langer is te zien. 

De één na laatste avond werd het traditionele 
‘president dinner’ gehouden. Dit jaar was dit 
geheel in Duits boheems thema, met een cliché 
maaltijd met braadworst, ‘sauerkraut’ en andere 
typisch Duitse gerechten, terwijl een duitse 
schlager band luid hun genre muziek speelde. 
Na het vullen van de maag vergezelt met Wei-
zen was het tijd om het centrum in te gaan.
Donderdag ochtend zat voor mij de conferen-
tie er op. De wekker stond vroeg voor ‘n ritje 
richting Berlijn centraal. Daar dronk ik nog 
een bak koffie met een mij bekende Deense, 
voordat ik  de sneltrein naar Nederland nam. Ik 
moest sessies over onder andere baarsachtigen, 
pathogenen en ziektes, en broederij technologie 
aan me voorbij laten gaan.
Wat mij elk jaar opvalt en verrast zijn het op-
timisme en de gemoedelijkheid die er heerst 
tussen de aquaculturisten. Dit jaar was dat niet 
anders, en is wellicht een gevolg van de groei die 
de sector nog elk jaar wereldwijd doormaakt. 
De sfeer was zelfs zo motiverend dat een aantal 
Nederlanders het idee hebben opgevat om de 
EAS conferentie weer naar Nederland te halen. 
Wordt vervolgd!
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IN MEMORIAM

Arjo Rothuis
Op vrijdag 25 oktober 2019 overleed Arjo Rothuis op 60 jarige leeftijd. 
Arjo studeerde Aquacultuur en Visserij in Wageningen en is een groot 
deel van zijn leven in werkzaam geweest in de visteelt. Hij begon zijn 

carrière in het buitenland in onder andere Zambia, Madagaskar en 
Vietnam.  In 1998 promoveerde hij in Leuven op een proefschrift over zijn 

werk met visteelt in rijstvelden in Vietnam. 

Na zijn buitenlandse avonturen heeft Arjo 
bij het Ministerie van LNV in Den Haag 
gewerkt aan het op de kaart zetten van de 
Nederlandse visteelt. Met zijn inzet binnen 
het Innovatieplatform Aquacultuur heeft hij 
richting gegeven aan de verdere ontwikkeling 
van aquacultuur in Nederland. Het ministerie 
laat naar aanleiding van Arjo’s overlijden we-
ten: “Wij herinneren hem als een gedreven en 
hardwerkende collega die met zijn praktische 
instelling heel veel voor elkaar wist te brengen”. 

In 2011 werd Arjo Senior Researcher Aquacul-
ture Development bij IMARES, nu Wageningen 
Marien Research van Wageningen UR. In die 

functie was hij een van de oprichters van de 
Dutch Aquaculture Experts (DAE). DAE laat 
weten: “Arjo heeft een grote bijdrage geleverd 
aan het vormgeven en oprichten van de Dutch 
Aquaculture Experts in februari 2014. Wij zijn 
dankbaar voor zijn drive en visie in dit proces. 
Hij was een gewaardeerd collega.”

In 2015 maakte Arjo binnen Wageningen UR 
de overstap naar Wageningen International 
als manager internationale samenwerking 
Azië. Nog wel veel reizen, maar het kantoor op 
fietsafstand van huis.  Zijn collega’s schreven in 
hun In Memoriam onder andere: “Arjo was een 
rolmodel voor zijn collega’s..., en voor de bui-
tenlandse collega’s een zeer betrokken mentor.”   

Ook heeft Arjo verschillende bijdrages geleverd 
aan ons blad AQUAcultuur, o.a. over garnalen-
teelt (in 1993 en 1995), visteelt in rijstvelden in 
Vietnam (1998), de visie van LNV op de ont-
wikkeling van de Nederlandse visteelt (2004), 
aquacultuur in Kenia (2011) en de oprichting van 
de DAE (2014). In zijn tijd bij LNV heeft Arjo ook 
mede vormgegeven aan twee, mede door LNV 
gesponsorde, thema-avonden van het NGvA 
over de toekomst van de Nederlandse aquacul-
tuur. Met het overlijden van Arjo verdween een 
van de mensen die de Nederlandse aquacultuur 
heeft geholpen zich te ontwikkelen tot een 
volwassen sector.
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RECEPT

Een makkelijk recept voor ’n feestelijke gelegenheid  

Filipijnse vissalade
(Kinilaw of kilawin) 

De kookles van de NGvA ging niet door maar met dit recept maak je 
zonder ‘masterclass’ in je eigen keuken een heerlijke vervanger van de 
zure haring van de visboer. Bij die visboer koop je wel stevige fillets van 

een verse witte zeevis en een goede visboer kan ook nog de blokjes voor 
je snijden (zie onder). Het snijden van de ingredienten neemt tijd, maar 

je kunt het ruim tevoren klaarmaken.

Ingredienten
• 1/2 kilo fillets van stevige witte zeevis; in 

de Filippijnen gebruiken we tonijn, witte 
marlijn of zeebaars. 

• 1.5 kop lekkere azijn van b.v. appelcider;
• 1/2 kop sap van lemoenen of de iets minder 

zure citroenen; 
• 3 rode chili pepertjes, in de lengte doorge-

sneden; 
• 2 eetlepels in kleine reepjes gesneden gem-

ber;
• 1 rode paprika, gesneden in kleine vierkant-

jes;
• 1 groene paprika gesneden in kleine vier-

kantjes; 
• 1 bol knoflook fijngesneden;
• 1 rode ui in reepje gesneden;
• 1 rode ui fijn gesneden;
• zout en zwarte peper.

Bereidingswijze
1.  Snij de fillets in minder dan duimdikke 

dominoblokjes en breng op smaak met zout 
en zwarte peper.

2.  Voeg de azijn toe en laat 2 tot 4 uur afkoelen.
3.  Laat de vis uitlekken.
4.  Voeg de gesneden uien, knoflook, gember, 

paprika, chili peper, en het lemoensap toe 
en meng goed. De chilipepers mag je ook 

als garnering langs de rand leggen voor de 
liefhebbers, want voor meeste Nederlan-
ders maakt de gember het scherp genoeg.

5.  Dek af en bewaar in de koelkast tot je het 
opdient.

Echt verse vis hoeft geen uren in de azijn maar 
kan met azijn gewassen vooraf aan het op 
smaak brengen en daarna afkoelen in het zure 
sap terwijl je de andere ingredienten snijdt. Om 
de vissmaak te verminderen kun je bij dit was-
sen of stap 1 een lekkere alcohol aan de azijn 
toevoegen, of na stap 4 romige kokosmelk of 
gewone kookroom toevoegen maar beide laat-
sten verkorten de houdbaarheid.
Opdienen met toast bij een borrel of voor een 
lichte lunch, of op zijn Filippijns bij een hoofd-
maaltijd van rijst met gegrild vlees en een wijn 
naar keuze. 
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