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De foto op de voorpagina van parende degenkrabben is gemaakt bij Brebes, West-Java, Indonesië. Het (plastic) afval komt
in het volgende nummer aan bod. (Foto: Roel Bosma)
De andere fotos in dit nummer zijn gemaakt door de auteur van
het artikel, tenzij anders is vermeld.
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REDACTIONEEL

Redactioneel
Duurzame ontwikkelingsdoelen
Beste lezer
Roel H. Bosma

In dit nummer onder andere drie artikelen over zeewier. Het
redactioneel van dit jaar’s tweede nummer eindigde met bijstaande figuur met de negen duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDGs) waaraan insectenmeel in visvoer bijdraagt.
Ik daag u uit om, eventueel tijdens ‘n kerstetentje,
na te gaan of de teelt van zeewier meer of minder
bijdraagt aan de SDGs. Voor ’t gemak, zie alle
SDGs: 1. Geen armoede; 2. Geen honger; 3. Goede
gezondheid en welzijn; 4. Kwaliteitsonderwijs; 5.
Gendergelijkheid; 6. Schoon water en sanitair; 7.
Betaalbare en duurzame energie; 8. Waardig werk
en economische groei; 9. Industrie, innovatie en
infrastructuur; 10. Ongelijkheid verminderen; 11.
Duurzame steden en gemeenschappen; 12. Verantwoorde consumptie en productie; 13. Klimaatactie;
14. Leven in water; 15. Leven op land; 16. Vrede,
justitie en sterke publieke diensten; 17. Partnerschap t.b.v. deze doelstellingen. Een gemotiveerd
antwoord mag u sturen aan: redactie@ngva.nl.
Om het gesprek te ondersteunen: een recent artikel in Nature concludeert dat marine aquacultuur
van (carnivore) vis, weinig aan de SDGs bijdraagt
(//doi.org/10.1038/s41467-020-19679-9). Vanwege de
hoge investeringen en de dure vis, is de bijdrage
aan SDG’s 1, 2 en 3 laag want de armen hebben geen
toegang (SDG-10). Waarschijnlijk vermindert dit
systeem zelfs de toegang tot hulpbronnen voor
de armeren. Bovendien, al sinds het begin van de
kooiteelten waarschuwt men voor de gevolgen
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van ontsnappingen voor wilde soortengenoten.
Eerst ging het vooral over genetische degradatie, die inderdaad is bevestigd. Echter, diverse
soorten wilde zalm decimeren rap niet alleen
t.g.v. afgespoelde stofjes uit slijtende autobanden (doi: 10.1126/science . abd6951), maar vooral
door parasieten, bacteriën en virussen die in
de zalmkooien ongebreideld vermeerderen.
Die ziektekiemen verspreiden zich massaal als
sluipmoordenaars rondom de zalmkooien en
verhogen de ziektedruk op de wilde zalmen die
daar jaarlijks twee keer langs moeten zwemmen. Foto: Anchorage Daily News, and Bristol Bay
De populatie atlantische zalmen in Noorwegen Sockeye, Gene Conservation Center, Alaska
is sinds 30 jaar 80% kleiner geworden. Diverse Department of Fish & Game.
rivieren in Canada zijn bijna leeg, de beren verhongeren, de lokale bewoners kunnen geen vis
vangen en het ecosysteem riskeert instorting. De teler z’n
brood wordt zo de dood van wilde zalm vissers. In Canada
zijn enkele lokaties al verboden voor zalmkooien, maar elders
denkt de industrie nog in oplossingen met medicijnen, die
ook weer vervuilen.
Ze zouden beter moeten weten: het in grote dichtheid telen
van dieren leidt onvermijdelijk tot steeds weer nieuwe,
potentieel dodelijke, ziektekiemen voor levende wezens.
Vanuit de zeekooien verspreiden b.v. de reovirussen door
het water beter dan virussen van corona en influenza door
de lucht. Sinds kort weten wij mensen ook weer hoe dat de
maatschappij kan ontwrichten. De mens kan zijn gedrag, min
of meer gedwongen, aanpassen en zichzelf beschermen, maar
die vissen zijn hulpeloos. De enige oplossing: alle teelten van
vis aan land en al het afvalwater, ook dat van de slachterijen,
vrijmaken van ziektekiemen. Bij mij komt geen geteelde zalm,
tong of zeebaars meer op’t bord, totdat ze met het 100% RAS
keurmerk in het schap liggen.
Veel leesplezier, en fijne discussies tijdens het smakelijk eten.
Kijktip: https://www.zdf.de/dokumentation/
dokumentation-sonstige/hannes-jaenicke-im-einsatzfuer-den-lachs-100.html

AQUAcultuur | 5

ONDERZOEK

Biodiversiteit in de
kwekerij: non-for-food
aquacultuur
Door Ronald Osinga, Mariene Dierecologie, Wageningen UR

We kennen natuurlijk allemaal Tilapia, Pangasius en zalm. En we weten dat
de meeste van deze vissen tegenwoordig uit een kwekerij komen. Maar
naast vissen, schaal- en schelpdieren is er nog een heel scala aan andere,
minder voor de hand liggende waterbewoners die zich gemeld hebben bij de
aquacultuursector. En vaak niet alleen maar voor doeleinden van culinaire
aard. In dit artikel zal ik laten zien wat we nog meer kunnen doen met
aquacultuurtechnieken.

Degenkrabben en COVID-19
Onlangs verscheen er een artikel in Frontiers
in Marine Science over de kweek van degenkrabben (Lymulus polyphemus; Figuur 1). Niet
omdat de degenkrab een exquise lekkernij is
ergens in een obscure cultuur, maar omdat
een bestanddeel uit dit dier gebruikt kan worden voor medische diagnostiek, onder andere
bij een zeer recent probleem: de COVID-19
pandemie. De degenkrabben hebben amoebeachtige cellen in hun bloed. Een extract van
die cellen, het zogenaamde “Limulus amebocyte lysate”, kortweg LAL, wordt al sinds 1977
gebruikt om te testen of medicijnen en vaccins
vrij zijn van mogelijk schadelijke bacteriën. De
onderzoekers hebben laten zien dat ze de degenkrabben langdurig kunnen houden in RAS
systemen, waarbij regelmatig bloed werd afgetapt bij de dieren voor de winning van LAL.
Hierdoor denken ze een gecontroleerde aanvoer van LAL te kunnen waarborgen, die niet
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meer afhankelijk is van degenkrab-populaties
in het wild. Al met al een uitstekend voorbeeld
hoe aquacultuur kan helpen bij iets wat bekend staat als “The Supply Issue”.
Medicijnen uit zee
Nadat in het begin van jaren vijftig van de
vorige eeuw de eerste potentiële medicijnen
waren ontdekt in zeedieren is er op grote
schaal gezocht naar nieuwe farmaceutica uit
zee. Vooral vastzittende dieren zoals sponzen,
zachte koralen en zakpijpen bleken heel vaak
een breed scala aan onbekende chemicaliën te
bevatten, waaronder enkele met een zeer hoge
bioactiviteit. Een bioactieve stof is in staat om
biologische processen te remmen of zelfs om
biologisch materiaal zoals eukaryote cellen
en bacteriën te doden. Sommige bioactieve
stoffen uit zee konden verder ontwikkeld
worden als antibiotica, ontstekingsremmers
of medicijnen tegen kanker. Vaak werden er

Een stel parende degenkrabben bij Brebes, Java, Indonesië (foto: Roel Bosma).

voor dit soort vervolgonderzoeken enorme
hoeveelheden van de betreffende diersoorten
geoogst uit zee, met soms kwalijke gevolgen
voor die soorten en het ecosysteem waar ze
deel van uit maakten. Een duurzame aanvoer
van biologisch materiaal werd een probleem,
“The Supply Issue” werd een begrip. Dankzij
The Supply Issue kwamen in de jaren ’80 en 90
veel initiatieven op gang om biomassa van de
meest veelbelovende soorten via aquacultuur
te produceren, en dan met name via aquacultuur in zee. Er zijn voorbeelden van medicijnen die ontwikkeld konden worden dankzij
dit soort aquacultures, zoals Yondelis, een
antikanker medicijn dat is gebaseerd op een
component uit een zakpijp, Ecteinascidia turbinata. Het bedrijf dat Yondelis op de markt
bracht, het Spaanse PharmaMar, heeft destijds op het eiland Formentera een grote aquafarm gerealiseerd om tonnen van deze zakpijp
te kunnen produceren voor de extractie van
het bioactieve bestanddeel.
Dit concept is echter de laatste jaren eigenlijk
een beetje uit de mode geraakt, omdat aquacultuur niet gecontroleerd genoeg is voor de

vervaardiging van medicijnen. De farmaceutische industrie heeft namelijk het liefst een
volledig gecontroleerd chemisch proces, waarbij de natuurlijke component uit het zeedier
slechts als voorbeeldmolecuul dient. We zien
daarom nauwelijks nog studies waarin aquacultuur voor medicijnproductie wordt toegepast, maar des te meer studies waarin non-forfood aquaculture wordt gebruikt voor andere
doeleinden. De diagnostica uit degenkrabben
zijn daarvan een goed voorbeeld. Hieronder
zal ik nog twee voorbeelden uitlichten, de productie van biogene inkten met materiaal uit
sponzen en de kweek van steenkoralen voor
het herstellen van koraalriffen.

Teelt voor medicijnen is
ook aquacultuur.
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Figuur 2. De Mediterrane spons Chondrosia reniformis bestaat voor 40% uit collageen, wat het dier
heel plastisch maakt. Foto: Mert Gokalp.

Inkt
Bij inkt denken we meestal aan gekleurde
vloeistoffen. Maar met de opkomst van de 3D
printtechnologie is het begrip inkt opgerekt
tot andersoortige materialen, waarbij consistentie en materiaaleigenschappen belangrijker zijn dan kleur. In de medische wereld, bijvoorbeeld, wil men 3D printers toepassen om
bot-implantaten te vervaardigen. Een belangrijk bestanddeel van de 3D inkt die hiervoor
momenteel ontwikkeld wordt, is collageen.
Collageen is een familie van bindweefseleiwitten die we kennen uit onder andere geleermiddelen zoals gelatine en de velletjes van rookworsten. Collageen is een goed substraat voor
botcellen om zich aan te hechten.
Een collageensoort die heel goed door het
menselijk lichaam wordt verdragen is het collageen uit een spons uit de Middellandse Zee,
Chondrosia reniformis (Figuur 2). Deze spons
bestaat voor maar liefst 40% uit collageen. Dat
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kun je voelen als je de spons aanraakt. Normaliter voelt Chondrosia zacht aan, maar als je er
met je vinger in prikt, dan trekt het dier zijn
collageenbundels samen en wordt hij keihard.
In een Europese samenwerking ontwikkelen
we bij Wageningen Universiteit een productieproces voor de spons Chondrosia reniformis
door middel van aquacultuur in zee. We hebben hiervoor proeven gedaan in Zuid Turkije.
Collega’s in Portugal gebruiken het gekweekte
sponsmateriaal vervolgens voor de ontwikkeling van de 3D inkt.
Geintegreerde kweek –
een dubbele bonus
Wat we wilden bewerkstelligen was niet alleen een productieproces voor Chondrosia,
maar ook een dubbele toepassing van de
sponsaquacultuur. Sponzen zijn namelijk
efficiënte filterfeeders die goed zouden kunnen worden ingezet om het organische afval

Figuur 3. Experiment met explants (klonen) van verschillende Chondrosia moederdieren op verschillende platen. A. Start van het experiment, alle explants keurig gerangschikt. B. Het experiment na zes
maanden, alle explants zijn door elkaar gewandeld. Foto’s: Mert Gokalp.
van viskooien in zee op te ruimen. Sponzen
vreten namelijk bijna alles: dode organische
partikels, microalgen, bacteriën, opgeloste organische stoffen en mogelijk zelfs virussen.
Die viskooien vormen in Turkije een bron van
vervuiling waardoor het zeewater vertroebelt
en daardoor minder aantrekkelijk wordt voor
toerisme. Dit heeft geleid tot conflicten tussen
de aquacultuursector en de toerismesector.
Door een sponzenkwekerij te bouwen rondom
een viskooi kunnen de sponzen worden ingezet om het water te zuiveren. En doordat er
zoveel sponsvoedsel in het water rond een viskooi zit, zullen de sponzen beter groeien. Dit
idee van een dubbele bonus hebben we uitgebreid beschreven in een publicatie die binnenkort verschijnt in Reviews in Aquaculture.
Lastpak
Helaas bleek Chondrosia een lastige klant te
zijn. We merkten al gauw dat sponzen die we
in kooien onder de viskooi op de zeebodem
plaatsten verstikt raakten in de regen van
organisch materiaal die neerdaalde op de zeebodem. We gingen toen de sponzen boven de
bodem aan touwen en spiezen kweken. Dat
ging heel goed voor een andere sponssoort,
Dysidea avara, maar bleek voor Chondrosia
geen optie. Chondrosia houdt namelijk niet
van touwen. Spoedig na het inzetten van de
kweek valt Chondrosia van het touw af en
valt op de grond. Dus besloten we deze spons

vastgeplakt op plastic platen boven de bodem te hangen. Maar deze spons is ongelofelijk plastisch: hij blijft niet zitten op zijn plek
zoals je van een sessiel dier zou verwachten,
maar wandelt over de hele plaat. Toen wij
ooit een proef deden om de groeisnelheid tussen verschillende genetische individuen van
Chondrosia te vergelijken kwamen we hier op
pijnlijke wijze achter. We hadden vijf moedersponzen in vijf identieke stukken gesneden
(dat kan bij sponzen, het is een soort “klonen
voor beginners”), en die 25 stukken keurig geordend op een plaat geplakt. Toen we na twee
maanden terug kwamen zaten alle sponzen
door elkaar, we hadden geen idee meer wie
nou wie was. Daarna gaven we ieder moederdier haar eigen plaat. Maar helaas, na een half
jaar was meer dan de helft van de sponzen
ontsnapt: langzaam naar de zijkant van de
plaat gewandeld en verdwenen (Figuur 3).
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een kweek-

De ene spons is de
andere niet.
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Figuur 4. Experimentele verticale fuiken met daarin plastic platen met de spons Chondrosia reniformis. Foto: Mert Gokalp.

proces met horizontale platen in verticale
fuiken (Figuur 4). Hierin verdriedubbelt de gemiddelde Chondrosia spons zich in ongeveer
15 maanden tijd en ontsnappen uit de fuik is
lastig, zelfs voor een Houdini-spons als Chondrosia. We hebben deze lastpak dus enigszins
weten te temmen, maar hij heeft nog lang niet
al zijn geheimen prijsgegeven: sommige individuen groeien vier keer sneller dan gemiddeld, en we hebben nog geen idee waarom.
Steenkoralen – aquacultuur voor
natuurherstel
Aquacultuur kan ook toegepast worden voor
natuurherstel, bijvoorbeeld door een deel van
de gekweekte dieren de vrijheid terug te geven. In het geval van steenkoralen is er zelfs
een hele industrie aan het ontstaan op dit
gebied: op veel plaatsen in de tropen ontwikkelen zich initiatieven om op grote schaal
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koraal te kweken voor het herbeplanten van
beschadigde koraalriffen. Steenkoralen vormen de basis van de koraalriffen. Deze dieren,
die in symbiose leven met een eencellig plant,
gebruiken zonlicht als motor voor het bouwen van kalkskeletten. Riffen zijn opgebouwd
uit soms torenhoge kalkstructuren die door
koraaldieren zijn gebouwd. Veel koraalriffen
hebben de afgelopen decennia schade opge-

Ook sponsen kunnen
weglopen.

A

B

Figuur 5. Voorbeeld van een koralenkweek. A. Koralen (Acropora sp.) hangen aan touwtjes aan een
kweekboom. B. Gekweekte koralen zijn succesvol uitgezet op kunstmatige rifstructuren die volledig
opgaan in het ecosysteem. Foto’s: Ronald Osinga.

lopen door activiteiten zoals dynamietvisserij of niet-duurzaam duiktoerisme. De ravage
die dan achterblijft kan goed hersteld worden
door op die plaatsen voor-gekweekte koralen
terug te zetten. Een voorbeeld van zo’n koralenkweek bevindt zich in het Zuidoosten
van Kenia, op initiatief van de Nederlandse
stichting REEFolution. In zogenaamde koraalbomen (Figuur 5A) groeien daar momenteel
meer dan 5000 koraalkolonies, die na een jaar
groot genoeg zijn om uitgezet te worden op
het rif (Figuur 5B). Het kweekproces is simpel, de koralen hebben genoeg aan zonlicht
en zeewater. Wel belangrijk is het vinden van
een geschikte plek: niet te diep, niet te ondiep,
niet vervuild of verstoord en goed bereikbaar
vanaf de wal. Want deze kweek vergt wel onderhoud: de bomen worden regelmatig door
duikers met behulp van tandenborstels vrij
gehouden van aangroei door algen, sponzen

en andere ongewenste gasten. Van dit schoonmaakproces heeft een andere stichting, “The
Coral Reef Foundation”, zelfs een business
model gemaakt: toeristen betalen de stichting
om te mogen helpen met het verzorgen van
de koralen. Het zou mooi zijn als dat ook in de
visteelt kon: de klant laten betalen om zijn eigen vis te helpen kweken.

Uitgezette koralen
verzorgen als groen
ecotoeristisme.
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Gebruik van
satellietbeelden voor de
schelpdiersector: nieuw,
maar veelbelovend!
Door: Tony van der Hiele, Jasper van Houcke, Annelies Hommersom en Lazaros Spaias

Satellietbeelden worden tegenwoordig steeds vaker toegepast in landbouwen watermanagement. Echter, de verwerking van de ruwe beelden tot
een bruikbare kaarten is duur, omdat specifieke kennis nodig is voor de
interpretatie. Het EU Horizon 2020 project CoastObs wil daarin verandering
brengen door gezamenlijke wensen te definiëren voor verschillende
gebruikersgroepen in kustgebieden, en op maat gemaakte diensten te
ontwikkelen tegen lage kosten per gebruiker. Een van de gebruikersgroepen
is de schelpdiersector, en in het project werken het bedrijf Water Insight BV en
HZ University of Applied Sciences samen aan potentieel relevante kaarten voor
specifieke toepassingen op basis van satellietgegevens voor deze sector.

Aardobservatie
Momenteel zijn bijna 3000 satellieten actief in
de ruimte. Een deel is bestemd voor communicatie, een deel voor navigatie (GPS) en een deel
van de satellieten is bestemd voor aardobservatie: o.a. gericht op weersvoorspellingen en
het in kaart brengen van landgebruik en dergelijke. Ook het monitoren van land en zee valt
onder de noemer aardobservatie. In aardobservatie maken de satellieten beelden (foto’s)
van het aard- of wateroppervlak waar veel informatie uit afgeleid kan worden. Voorbeelden
zijn watertemperatuur en concentraties in het
water van zwevend stof en van chlorofyl-a.
Aardobservatie (ook wel ‘remote sensing’ genoemd) via satellieten is een waardevol instrument geworden voor het monitoren van
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grote zee-, kust- en overgangswateren voor
verschillende doeleinden. De grote voordelen
van aardobservatie zijn een hoge temporele
resolutie en de overzichtelijke weergave van
grote gebieden. De verwerking kan worden
geautomatiseerd, zodat gegevens binnen 24
uur beschikbaar zijn, hetgeen zeer relevant is
voor operationele monitoring- en vroegtijdige
waarschuwingssystemen.
Hoewel het afleiden van waterkwaliteitsinformatie uit satellietgegevens al een decennium
operationeel is voor de heldere open oceaanwateren, zijn voor de meer complexe kust- en
overgangszones pas de laatste jaren geschikte
methoden ontwikkeld. De gegevens afkomstig
van satellietbeelden zijn steeds nauwkeuri-

Figuur 1. Satellietbeeld van o.a. de Nederlandse Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer
ger geworden: er kunnen meer stoffen in het
water worden onderscheiden (o.a. chlorofyl-a,
zwevende stof, organisch materiaal, blauwalg
pigmenten), en de hogere ruimtelijke resolutie
maakt monitoring van kleinere waterlichamen steeds beter mogelijk.
CoastObs
Voor de complexere en kleinere kustwateren,
zoals baaien en estuaria, ontwikkelt het EU
Horizon2020-project CoastObs een commercieel serviceplatform met voor de gebruiker
relevante producten op basis van aardobservatie. Dit wordt gedaan aan de hand van vier
casestudiegebieden, de kusten van: Nederland, Zuid-Bretagne, Galicië en de Adriatische
zee. Diverse kaartsoorten worden ontwikkeld

door in totaal 8 internationale projectpartners.
In dialoog met gebruikers uit verschillende
sectoren ontwikkelt CoastObs innovatieve
op aardobservatie gebaseerde diensten zoals,
monitoren van zeegras en macroalgen, fytoplankton-grootteklassen, primaire productie
en schadelijke algenbloei, evenals complexere
kaarten die zijn gemaakt met voorspellende
modellen.
Eén van de projectdoelen is om gebruikersgroepen te definiëren met gemeenschappelijke wensen en eisen, zodat op maat gemaakte
kaarten voor specifieke toepassingen kunnen
worden ontwikkeld. Hiervoor maakte het project een webportal waar allerlei producten en
services geanalyseerd en gedownload kunnen
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Figuur 2. Een satellietbeeld in de zichtbare golflengte (onder) met een representatie van dagelijkse
overzichtskaarten (boven) van bijvoorbeeld voedselkwantiteit voor een bepaald gebied, in dit geval
de westelijke Waddenzee. Van de dagelijkse overzichtskaarten kan op deze manier voor iedere pixel
ook een tijdreeks gemaakt worden.

worden tegen sterk gereduceerde kosten per
gebruiker. Gebruikers zijn bijvoorbeeld monitoringsinstanties van kustwateren, en de
sectoren mariene techniek, aquacultuur en
visserij.
De twee Nederlandse partners, Water Insight
BV gevestigd in Wageningen en HZ University
of Applied Sciences uit Vlissingen, richten zich
op het ontwikkelen van producten en services
rond de Nederlandse kust en dan met name op
schelpdierkweekgebieden. Water Insight BV
is gespecialiseerd in het ontwikkelen van optische waterkwaliteitsproducten en services,
zowel meetinstrumenten als producten uit satellietbeelden. Het bedrijf is tevens penvoerder
van het CoastObs project en daarin actief met
het opzetten van de webportal, het opstellen
van de businesscase en het optimaliseren van
satelliettoepassingen. Voor de schelpdiersec-
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tor zijn o.a. gevalideerde kaarten ontwikkeld
om inzicht te krijgen in de gehaltes aan chlorofyl en zwevend stof in de Oosterschelde en
de Waddenzee. De HZ University of Applied
Sciences focust op specifieke toepassingen
van deze satellietbeelden voor gebruikers in de
schelpdiersector, zoals schatting van de groeipotentie van mosselen door integratie van

Met kaarten van
voedselbeschikbaar
kunnen schelpdierkwekers
hun management
optimaliseren.

Figuur 3 Overzichtskaarten van de gemiddelde chlorofyl-a concentratie in het westelijke deel van de
Waddenzee tijdens het voorjaar van 2017 en 2018.
satellietproducten met voorspellende groeimodellen.
Voor de Nederlandse kweekgebieden wordt er
voornamelijk gewerkt met Sentinel-3 satellieten van European Space Agency. Deze kunnen
per beeld een redelijk groot oppervlak in kaart
brengen en komen vrijwel dagelijks over. De
beelden hebben een pixelresolutie van 300 bij
300 meter.
De techniek
Hoe werkt dat verzamelen van gegevens van
het wateroppervlak? Satellietsensoren meten
de reflectie van licht op een aantal golflengten,
ook wel spectrale banden genoemd. Sentinel-3
satellieten meten 21 spectrale banden. Een deel
van het licht reflecteert al in de atmosfeer terug naar de sensor, een deel reflecteert terug
van het water oppervlak en een deel van het
licht gaat door het water heen. Stoffen in het
water, zoals chlorofyl en zwevend stof, absorberen bepaalde golflengten en kaatsten andere
terug. Daardoor heeft het teruggekaatste licht
een bepaalde kleur, die kan worden gebruikt

om af te leiden wat er in het water zit. De golflengten in het zichtbare licht leveren in eerste
instantie een mooie foto op, maar hoe worden
daar kaarten van gemaakt die een overzicht
geven van bijvoorbeeld voedselkwantiteit
voor schelpdieren?
Allereerst zorgt wolkdetectie van het ruwe
satellietbeeld (een Level-1 beeld genoemd, figuur 1) ervoor dat alle pixels op het beeld waar
wolken zitten worden, geïdentificeerd en verwijderd. Ook pixels met land en bij laag water
droogvallende platen worden verwijderd. Vervolgens wordt een atmosferische correctie toegepast op de overgebleven pixels van het beeld
om het gemeten licht dat gereflecteerd is door
de atmosfeer te verwijderen. Uiteindelijk berekent een algoritme, met o.a. de reflectie van
specifieke golflengten op het wateroppervlak,
een chlorofyl- of een zwevend stof concentratie. De watertemperatuur is af te leiden uit de
hoeveelheid infrarood licht. Naast overzichtskaarten kan voor iedere pixel ook een tijdreeks
gemaakt worden om de temporele variatie van
parameters te kunnen volgen (figuur 2).
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Figuur 4. Links: verdeling en gemiddelde van de groeisnelheid van mosselen (in mm/dag) in de Waddenzee gedurende de voorjaarsperiode van 2017 en 2018. Rechts: verdeling en gemiddelde van de
chlorofyl-a concentraties afgeleid van satellietbeelden gedurende dezelfde periodes uit figuur 3
(Bron: Innopro [1])

Toepassing
Wat kan de Nederlandse schelpdierkweek, die
toch voornamelijk op de bodem plaatsvindt,
met concentraties bepaald op basis van het
licht gereflecteerd door het wateroppervlak?
Daarvoor zijn validatiemetingen van voedselkwantiteit en -kwaliteit in Nederlandse
kweekgebieden Oosterschelde en Waddenzee
uitgevoerd. Gedurende de groeiseizoenen van
2018 en 2019 is middels analyse van watermonsters en dataloggers de situatie nabij de schelpdieren gemeten. Daaruit blijkt dat de concentraties aan het wateroppervlak gemeten door
satellieten representatief zijn voor de situatie
nabij de bodem.
Schelpdieren leven in een dynamische omgeving, waar factoren als stroming, voedselkwantiteit en voedselkwaliteit de groei
beïnvloeden. Hoewel stroming (nog) niet gemeten kan worden met aardobservatie, zijn
watertemperatuur, voedselconcentratie en
voedselkwaliteit af te leiden van satellietbeel-
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den. Al jaren worden deze gegevens gemeten
met wisselende frequenties op vastgestelde
monitoringslocaties. Door de huidige ontwikkelingen in aardobservatie en het vrijwel dagelijks overkomen van satellieten, is een relatief
nieuwe informatiebron beschikbaar die met
groter detail en frequentie de ruimtelijke patronen van o.a. voedsel in kaart brengt. Deze
kunnen o.a. gebruikt worden om de verschillen
in voedselbeschikbaarheid tussen jaren en gedurende (groei)-seizoenen aan te tonen.
De kaarten in figuur 3 geven bijvoorbeeld de
gemiddelde chlorofyl-a concentratie per pixel
weer in het voorjaar van 2017 en 2018 voor
het westelijk deel van de Waddenzee. De concentratie was duidelijk hoger in 2018 (figuur 4
rechts) en dat was terug te zien in de hogere
voorjaarsgroei van de mosselen in de Waddenzee (figuur 4 links). Dit soort producten, aangevuld met die uit de voorspellende modellen,
kunnen schelpdierkwekers gebruiken bij het
nemen van strategische managementbeslis-

Figuur 5. Vlotten met hangcultuurmosselen zoals de kweekpraktijk is in Galicia (Foto: Mariana Mata
Lara).

singen om kweekpraktijken te optimaliseren.
Schadelijke algenbloei
Naast het in kaart brengen van algen als voedsel zijn satellietbeelden ook te gebruiken voor
het karteren van schadelijke algenbloei (HABs
– Harmful Algae Blooms). In Galicië (Spanje)
is mosselkweek aan drijvende vlotten een belangrijke economische activiteit die schade
lijdt door HAB’s. Naast de ecologische schade
kunnen HAB’s zelfs leiden tot tijdelijke sluiting van de mosselkweekdistricten, en dus tot
belangrijke sociale en economische gevolgen.
De Universiteit van Vigo, partner in het CoastObs project, heeft voor de Mussel Council in
die regio een aantal toepassingen ontwikkeld
die met satellietbeelden een specifieke algensoort kunnen detecteren. Pseudo-nitzschia
spp is een van de veel voorkomende schadelijke algen voor de Spaanse mosselkweek.
Een algoritme genereert met Sentinel-3 beelden kansenkaarten van de ontwikkeling van

Pseudo-nitzschia in bloeiperioden zoals die in
juni 2019 (figuur 6). De overzichtskaarten zijn
handig voor het detecteren en volgen van potentiële HAB’s van deze diatomeeën.
Soorten uit het geslacht Pseudo-nitzschia
komen ook in de Nederlandse zoute wateren
voor, maar voor zover bekend produceren
die soorten niet of nauwelijks gifstoffen. Een
soort die hier wel voor schade kan zorgen is
Phaeocystis; niet door zijn giftigheid, maar

Modellen van
satellietbeelden voorspellen
periodes van schadelijke
algenbloei.
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Figuur 6. De ontwikkeling van de Pseudo-nitzschia spp bloei kansenkaart in Galicia, Spanje in juni
2019. De waarde 1, donkerrood op de kaart, betekent 100% kans op bloei en 0 (donkerblauw) is een
indicatie voor afwezigheid van bloei (Bron [2]).

door de zuurstofloosheid op de bodem die het
afsterven na een grote bloei kan veroorzaken.
Sterfte van schelpdieren op de bodempercelen
kan daarbij in meer of mindere mate optreden,
zoals al een aantal keer in de Oosterschelde is
gebeurd. Phaeocystis is nog niet te identificeren zoals Pseudo-nitzchia, maar de Phaeocystis bloei is af te leiden van chlorofyl-a kaarten.
Afgelopen voorjaar verstuurden Water Insight
BV en HZ University of Applied Sciences daarom een wekelijks nieuwsbulletin via email en
social media. Hierbij konden kwekers de ontwikkeling van de bloei volgen via dagelijkse
chlorofylkaarten. HZ University bekeek wekelijks met watermonsters of de dominante
algensoort in het monster Phaeocystis was of
een andere algensoort (figuur 7). Eind maart
bleek de bloei met name uit diatomeeën te bestaan, maar half april werd veel Phaeocystis
gevonden. Satellietbeelden toonden aan dat
deze Phaeocystisbloei vanuit de zuidelijkere
delen van de Noordzee de Oosterschelde binnenstroomden. Door het gebruik van satellietbeelden is het in de toekomst mogelijk om deze
bloei beter te voorspellen, te volgen en daarop
in te spelen.
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De ontwikkeling van de in dit artikel beschreven toepassingen en diensten van remote
sensing nog gaande is en relatief nieuw. Toch
hoopt het CoastObs consortium relevante en
betaalbare kaarten te ontwikkelen voor gebruikers, zoals de schelpdierkwekers in binnen- en buitenland. Het CoastObs-project
loopt tot april 2021 en wordt gefinancierd door
het EU Horizon2020-programma. Voor meer
informatie, zie: www.coastobs.eu
“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement n° 776348)”
Referenties
[1] J. J. Capelle et al., “Onderzoek naar innovatie en rendementsverbetering mosselproductie: INNOPRO 2017-2019,” Wageningen
Mar. Res., 2020.
[2] L. Gonzalez Vilas, J. M. Torres Palenzuela,
R. Gwee, and S. Peters, “D3.6: Harmful algae
bloom species product documentation,”
H2020 CoastObs Proj., pp. 1–75, 2019.

Figuur 7. Microscoopfoto van de dominante algensoorten, o.a. diatomeeën en Phaeocystis spp, in een
watermonster genomen op 16 april 2020 op de rood aangestipte locatie in Figuur 8.

Figuur 8. Overzichtskaart van bloeiïntensiteit op 19 april 2020; gele en groene pixels geven de intensiteit
van de bloei aan: hoe groener hoe hoger het chlorofyl gehalte.
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Worden Noordzeevissers
ook zeewiertelers?
Door Jan-Willem Henfling

“In Madagaskar zijn de vissers al boeren op zee geworden, die wier telen”
merkt Fred Pascal, CEO van Ocean Farmers (Madagaskar) glunderend op naar
aanleiding van een bedrijfsreportage ter gelegenheid van de 9de internationale
zeewierconferentie op 24 en 25 september (Seagriculture 2020). Dat dit volgens
Marlies Draisma (North Sea Farm Foundation) met de Nederlandse vissers
ook zal gebeuren suggereert zij met de kaart van de door haar organisatie
gedroomde Noordzee.

Alweer ‘n online conferentie
De zeewierconferentie was ten gevolge van de
COVID-19 pandemie geheel digitaal te volgen.
De lijst met deelnemers toont ruim 200 namen waarvan 24 uit Nederland en 20 Belgen.
Deelnemers vertegenwoordigen ongeveer
50/50 bedrijven en onderzoek. De Europese
Commissie is goed vertegenwoordigd. Kan
Covid-19 gezorgd hebben voor een duurzame
manier van internationaal vergaderen? De
kwaliteit van informatieoverdracht en zelfs
discussie op het ZOOM platform leidt nauwelijks onder deze vorm van deelname. De spreker achter zijn PC kijkt je aan via zijn webcam,
of laat je meekijken met zijn PowerPoint. Wat
ontbreekt is de wandelgang en borrel met de
informele gesprekken. Juist dan hoor je bijna
altijd de spannende nieuwtjes, die het podium
(veelal terecht) niet halen.
Meer geteelde algen en wieren
De teelt van algen en wieren heeft het tij mee.
De wereldwijde commerciële productie van
wieren bedraagt jaarlijks ruim 30 miljoen ton
en vertegenwoordigt een waarde van om en
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nabij de 8 miljard Euro. Ongeveer 90% van de
wereldproductie is “wilde” oogst en 10% is gecultiveerd, maar alle groei (enkele procenten
per jaar) komt van gecultiveerd wier. Chili is
de grootste producent van wilde wieren, gevolgd door China. China en Indonesië voeren
de lijst aan van de grootste producenten van
gecultiveerde wieren. Een duidelijk overzicht
geeft de FAO in: The global status of seaweed
production, trade and utilization (Zie het vorige nummer van Aqacultuur).
Europa is met enkele procenten een kleine
speler, maar dat zal drastisch veranderen als
het aan de Europese Commissie ligt. Felix Leinemann en Andrea Weber geven in de twee
eerste (bijzonder saaie) voordrachten een
overzicht van de sleutelrol die de teelt van wieren en algen heeft in de Europese Green Deal:
circulaire economie, dierlijke en menselijke
voeding, medicijnen, brandstof, grondstoffen
voor de industrie, bestrijden van de effecten
van klimaatverandering, ecologie. De Producenten Organisaties ’s worden geacht een
belangrijke rol te spelen, maar hoe? En welke

hebben nu al wieren in de aanbieding? Hoeveel Euro’s zijn beschikbaar voor onderzoek
en bedrijven die met wieren aan de gang willen? Op de praktische vragen uit het publiek
kunnen de Europese ambtenaren geen antwoord geven. Meer weten over ideeën, plannen, spelers en subsidies? Zoek op “Maritime
Forum Blue Invest” in je internetzoekmachine
en een zee aan Europese vergezichten opent
zich voor je ogen.
Vragen direct online
Een enkele lezer zal zich wellicht afvragen hoe
200 deelnemers vragen stellen aan de sprekers
tijdens een “ZOOM congres”? Dat gaat via een
dialoog box onderaan het scherm. De sessie
voorzitter en spreker zien die vragen en opmerkingen en gaan daar al dan niet op in. Ook
als deelnemer kun je alle vragen meelezen.
Kortom, het is bijna een normale conferentie.
Vijfentwintig voordrachten en virtuele bedrijfsbezoeken later ontstaat een breed overzicht van ideeën, lopend onderzoek, bedrijfsactiviteiten, producten en markten in deze
relatief nieuwe en voor velen onbekende bedrijfstak.

Zeewier: behalve de agar
eten we straks ook de fles.

Teelssystemen en producten
Op dit moment wordt het meeste zeewier
gewonnen van natuurlijke wiervelden en
vervolgens komen artisanale productiesystemen met touwen in zee gespannen tussen
verankerde pontons. In het wild verzamelde
zaailingen worden in stukken gesneden. Deze
worden gebonden aan de touwen. Technische
innovatie leidt tot grote wier-boerderijen.
Meestal zijn dat aan de zeebodem verankerde
kabelsystemen en netten die vlak onder de
zeeoppervlakken drijvend worden gehouden.
Wier uit kweeksystemen wordt daar op uiteenlopende manieren aan gehecht.
De modernste systemen kunnen zeer grootschalig zijn en doen voor een lekenoog den-
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ken aan de hangmosselcultures in de Oosterschelde. Inderdaad ze zijn groter en robuuster
gebouwd, drijvend in de oceaan. Een vijftal
presentaties en evenveel virtuele bedrijfsbezoeken geven een overzicht van productiesystemen die in gebruik en ontwikkeling zijn
bij bedrijven wereldwijd (van IJsland tot Honduras). Ook oogstsystemen zijn in volle ontwikkeling. Het Zeeuwse Murre Technologies
(Krabbendijke) demonstreerde een efficiënt
en compact systeem met een grote capaciteit.
De oogst is een belangrijke zaak, maar na het
oogsten zal wier soms moeten worden ontzilt
(om het als veevoer te gebruiken bijvoorbeeld)
en bijna altijd zal het gedroogd en vermalen
worden. Deze conferentie gaf weinig zicht op
ontwikkelingen in deze processen die noodzakelijk voorafgaan aan verdere verwerking.
Controle van de voortplanting
Alexander Ebbing, promovendus bij het NIOZ
en onderzoeker bij Hortimare kwam met een
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van de meer uitdagende verhalen. Wieren spelen al duizenden jaren een rol in het dieet van
mensen, maar werden nooit gedomesticeerd.
Domesticatie betekent dat de producent de
levenscyclus zodanig controleert, dat hij de
geselecteerde plantenlijn “zaait” op het agronomisch optimale moment en oogst in een
voorspelbare hoeveelheid en samenstelling.
Zijn onderzoek richt zich vooral op de gametofieten, zeg maar de hom en kuit, van het wier.
Controle van de voortplanting is immers de
eerste stap in domesticatie. Hoe krijg je uit
twee wier-lijnen de jonkies die alle gewenste
eigenschappen hebben en goed groeien? De
wetenschappelijke en de praktijkvragen liggen in elkaars verlengde. De uitdaging van
Hortimare is, volgens hem, ertoe bijdragen dat
wieren binnen enkele decennia qua productievolume een aanslag doen op de positie van
soja (230 miljoen ton/jaar). Daarvoor is wereldwijd een “aanplant” op zee nodig ter grootte
van IJsland. Hoe dan ook, veel van zijn goed
onderbouwde ideeën klinken niet eens onrealistisch. Ook Scott Lindell van Woods Hole
(zeg maar het USA equivalent van WMR) demonstreerde dat zijn programma op die zelfde
lijn zit.
Certificering
Bertrand Charron demonstreerde hoe ASC
en MSC nauw samenwerken om tot één gezamenlijke certificatie te komen voor ecologisch en sociaal verantwoorde productie van
wieren in zee en meren. Hij maakte helaas niet
concreet wanneer de standaard voor productie en “chain of custody” beschikbaar zullen
komen en omzeilde vragen van deelnemers
ten aanzien van de kosten van certificatie in
een zee van vaagheden (“Het hangt er van af
of ….hoe … wanneer ….”).
Verwerking en producten
Veel zeewieren kun je direct eten, tegenwoordig ook gemengd in rijst, brood en vleesvervangers. Daarnaast werden tot voor kort
vooral alginaten, zoals agar en carrageen, uit

zeewier gehaald. Die worden vooral toegepast
als verdikkingsmiddelen in de bereiding van
voedsel en verzorgingsproducten en in de farmaceutische industrie. Ook in microbiologie,
de genees- en tandheelkunde worden alginaten veel gebruikt.
Naast alginaten worden steeds vaker grondstoffen voor voedsel en voer, zoals vitaminen,
gewonnen uit wieren middels extractie, fermentatie, destillatie en bio-raffinage. Dat zijn
de belangrijkste verwerkingsmethoden tot nu
toe.
Jens Legarth, CEO van het Deense Fermentationsexperts, liet zien hoe zijn bedrijf middels
verschillende fermentatieprocessen varkensvoer produceert dat de darmflora en de darmwand van fokzeugen en mestvarkens zodanig
verbetert dat antibiotica niet meer nodig zijn
en de voerconversie sterk verlaagt. Deze inzichten zijn, volgens hem, ook zeer relevant

Hergebruik van CO2 door
zeewier is doel van overheid.

voor de humane voeding.
Gudmundur Hregvidsson (strategie directeur
van Matis ohf, IJsland) werkt aan de bio-raffinage van wieren en, inderdaad, enkele van zijn
plaatjes doen denken aan Shell in het klein.
Volgens hem kan de rijkdom aan koolhydraten en secundaire plantenstoffen via raffinage
worden verwerkt tot onder meer veevoer,
grondstoffen voor de chemische, farmaceutische, petrochemische en voedingsmiddelen
industrie. Jaap van Hal (TNO Petten) zit ook

AQUAcultuur | 23

op deze lijn, zij het dat hij met zijn nieuwe
“faciliteit voor zeewier processing” tot nu toe
slechts 2 liter biodiesel uit zeewier haalde.
Zijn tijdshorizon bedraagt echter 30 tot 50
jaar voordat een substantiële bijdrage in de
energietransitie wordt bereikt. Pierre Paslier
(NOTPLA, UK) demonstreerde een reeks biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen,
gemaakt uit wieren, ter vervanging van eenmalige verpakkingen in de voedingsmiddelen
en drankindustrie. Zijn uitdaging: “The edible
water bottle”. Veelbelovend!
Olavur Gregersen (Ocean Rainforest, Faeröer
Eilanden) geeft een boeiend overzicht van de
kosten en baten waarmee gerekend zal moeten worden voor het verwerken van wieren
tot eindproducten: “De kosten zijn hoog. Om
een succes te maken van productie en verwerking, dien je markten te vinden voor alle uit
het wier winbare stoffen. Als je wilt uitkomen
moeten zelfs de reststoffen (“ashes”) rendabel
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worden gemaakt!”
Alternatief voor Noordzeevissers?
Nu terug naar de ideeën over de “Noordzeeboerderij” die Marlies Draisma presenteerde.
Zij toonde een plaatje van een Noordzee met
wierproductie tussen en rond de komende
windparken (Afbeelding 4), en even later dezelfde kaart met daaroverheen geprojecteerd
een honderdtal deelnemende bedrijven waaronder onder andere Shell, Cargill, Unilever, De
Nederlandse Vissersbond, Visned, Damen, de
Rabobank. Vanaf 2030 ambieert de Stichting
Noordzeeboerderij zelf om 500 km2 te exploiteren, die, geïntegreerd met 25% van de windparken op de Nederlandse Noordzee, jaarlijks
10 miljoen ton vers zeewier leveren. De figuur
laat onder andere zien welke bijdrage zeeboerderijen aan de klimaatdoelstellingen kunnen
leveren en hoeveel zoetwater ze kunnen besparen.
Later liet Draisma per e-mail weten dat juist

Aangepast van:
Stichting Noordzeeboerderij,
mei 2019
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voor Nederland’, CBS, 2017.
Ontwerp en getallen: Stichting Noordzeeboerderij, mei 2019 (www.noordzeeboerderij.nl)
Vormgeving: Tikkl en Brandfriend; vereenvoudigd door de redactie.

dit plaatje nog niet geschikt is voor publicatie. Waarom? In de introductie van haar als
spreker liet zij opnemen: ”Marlies Draisma is
vooral bekend vanwege haar marketing bekwaamheden”.
Samenvattend
Wierproductie op grote industriële schaal, ook
in gematigde en koudere klimaten, is een opkomende bedrijfstak. Het kan ook niet anders,
want de wereldbevolking groeit nog steeds
en het beschikbare landbouwareaal neemt

alleen maar af als gevolg van klimaatverandering. De markten voor wier en wierproducten
groeien gestaag en kennis en technieken rond
productie volgen nog sneller. Over de ecologische voordelen van wierproductie wordt veel
geschreven, maar risico’s, ook de ecologische,
zijn waarschijnlijk nog onderbelicht. We krijgen zonder enige twijfel steeds meer te maken
met deze vorm van gebruik van de zee, of dat
de huidige gebruikers nu pleziert of niet. Het
beste zal zijn om goed op te letten en uit te zien
naar nieuwe kansen voor vis en visserij.
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Nederlandse zeewierteelt
wacht een groene markt
Door: Annelies Roon, freelance journalist en tekstschrijver
Artikel overgenomen uit het September nummer van Milieumagazine

Elders in dit nummer doen we verslag van de 9de internationale
zeewierconferentie. Daar schetsten onder andere NIOZ en de North Sea
Farm Foundation hun visie op de toekomst. In dit artikel completeren andere
Nederlandse en Vlaamse spelers, waaronder de Stichting Noordzeeboerderij,
dat perspectief op de zeewiermarkt. Hoe snel kan het gaan en hoe staat
Nederland ervoor, en zijn er perspectieven vanuit de groene agenda?

Zeewierteelt komt geleidelijk breder in beeld
als (deel)oplossing voor duurzaamheidsproblemen. Om te beginnen kan zeewier een
rol spelen in de eiwittransitie. Van zeewier is
volwaardig eiwitrijk voedsel én veevoeder te
maken, terwijl de teelt nauwelijks beslag legt
op schaarse middelen als grond en zoet water.
Meststoffen komen er niet aan te pas. De opbrengst per hectare is relatief hoog en er kan
jaarrond geoogst worden. Daarnaast worden

er, naast bindmiddel en voedingssupplementen, steeds meer toepassingen van zeewier
ontwikkeld: cosmetica, bioplastic, meststof en
biobrandstof. Dat kan duizenden nieuwe, dubbel groene, banen opleveren omdat de teelt
van zeewier ook nog eens CO2 aan de atmosfeer ontrekt.
Europees marktleider
Als het aan zeewierpionier Job Schipper ligt,

Een boerderij op zee van het North Sea Innovation Lab. Foto Hortimare.
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Groeiend zeewier. Foto Tango.

is de Noordzee over pakweg tien jaar verrijkt
met vijfhonderd vierkante kilometer aan
zeewierfarms. “Zeewierfarms hebben de toekomst.” De totale opbrengst aan vers zeewier
zou bij zo’n schaalgrootte ongeveer vijf miljoen ton moeten zijn. Stevige voorspellingen.
“Dat is ambitieus”, geeft Schipper toe. “Op dit
moment zijn er in Nederland nog maar een
paar kleine spelers actief. Gezamenlijk halen
ze hooguit vijftig ton binnen van een totaaloppervlak van ongeveer twee vierkante kilometer”, schat hij.
Schipper is oprichter van Hortimare, Europees
marktleider op het gebied van zeewierveredeling, en -vermeerdering. Tegenwoordig werkt
hij als Business Development Advisor bij Hortimare Projects & Consultancy B.V. Hortimare
B.V. is sinds mei 2019 gevestigd in het voormali-

ge tuincentrum Groenrijk in Heerhugowaard.
Op de nieuwe locatie legt het team, onder leiding van Managing Director Haik van Exel® ,
de technische basis voor de ontwikkeling van
grootschalige zeewierteelt. “Wij werken nauw
samen met zeewierboeren om ze te helpen
met uitbreiden en opschalen”, vertelt Schipper. “Doel is te komen tot essentiële volumes
om een concurrerend alternatief voor produc-

Van zeewier is volwaardig
eiwitrijk voedsel én
veevoeder te maken.

AQUAcultuur | 27

Het zeewier wordt aan boord getakeld. Foto Hortimare.

ten te maken die nu op land worden geteeld.”
Brede samenwerking
Het vergezicht van Schipper is dan ook geen
droombeeld, maar een streven dat onderschreven wordt in het Nederlandse Klimaatakkoord. Vele partijen zien mogelijkheden in
de maricultuur in het algemeen (zeeteelt van
mariene organismen voor consumptie) en in
de zeewierteelt in het bijzonder. De stichting
Noordzeeboerderij heeft meer dan 90 leden
die kennis met elkaar delen, samen onderzoek doen en elkaar op de hoogte houden van
ontwikkelingen. De leden komen uit de hele
‘zeewierketen’: telers, veredelaars, verwerkers
en voedselproducenten. Maar bijvoorbeeld
ook energiebedrijven, logistieke spelers, ngo’s
en overheden. Doel van deze brede samenwerking is om, zoals de stichting het zelf omschrijft, ‘slimme combinaties te maken tussen
zeewierteelt, het opwekken van groene energie en het stimuleren van de biodiversiteit.’
Proeftuin
De Nederlandse overheid stimuleert derge-
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lijke samenwerking vanuit de Community of
Practice (CoP) Noordzee en vaart onder de
vlag van de NoordzeeStrategie 2030. Hierin
zijn het bedrijfsleven, NGO’s, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen en overheden/topsectoren vertegenwoordigd. Doel is door slimme
combinaties de natuur-, voedsel en energietransities op de Noordzee te realiseren. Hiervoor worden diverse publiek-private samenwerkingsinstrumenten ingezet, waaronder de
calls Landbouw–Water–Voedsel van de topsectoren Agro & Food en Water & Martitiem, TKI
Wind op Zee van de topsector Energie en enkele rond aquacultuur van NWO (Nederlands
Wetenschappelijk Onderzoek). Investeringen
vanuit het bedrijfsleven zijn hard nodig. RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
adviseert en ondersteunt onder meer startups zodat die kunnen opschalen tot rendabele
bedrijven.
Voor een experiment rondom ‘duurzaam medegebruik’, dat naar alle waarschijnlijkheid
gerealiseerd zal worden in de offshore windpark Borssele, wordt momenteel gewerkt

De inspectie van zeewier aan boord. Foto Hortimare.

aan de plannen voor een ‘scale-up’ proeftuin.
Daarbij gaat het om een gebied van één vierkante kilometer. “De komende tijd moet eerst
nog goed in beeld worden gebracht welke
soorten geteeld mogen worden”, zegt Nathalie
Scheidegger van LNV, een van de betrokken
ministeries. “Denk hierbij aan EU-regelgeving
zoals het exotenbeleid, de veiligheidsissues en
welke ecologische, technische en economische
aspecten een rol spelen. Maar we streven ernaar om binnen twee jaar deze proeftuin van
start te laten gaan.”
Nieuwe informatie
Dergelijke pilots zijn onontbeerlijk voor opschaling van de zeewierteelt, onderstreept
Schipper. “Dat je voor zeewierteelt geen grond
en geen mest nodig hebt, en dat er vooralsnog
geen sprake is van ziektes en plaagsoorten, wil
nog niet per definitie zeggen dat zeewierteelt
over de hele linie duurzaam is. Er moet onder-

zocht worden wat het effect is op de natuurlijke omgeving. Wat betekent de teelt voor de
nutriënten in het water? Hoe kunnen we het
zaaien en oogsten mechaniseren en wat is
daarvan de impact op het milieu? Is het nodig om, net als op het land, aan wisselteelt te
doen? Wat is het effect van residuen die zich
ophopen? Veel is nog onbekend of er is nog
geen consensus over. Stichting Noordzeeboerderij heeft al een testfarm voor de kust van

Zet in op slimme
combinaties tussen
zeewierteelt, windparken en
stimuleren biodiversiteit.
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Primeur Vlaanderen-Nederland
Het projectconsortium ‘Wier & Wind’ gaat de komende twee jaar schaalbare zeewierteelt
testen binnen het offshore windpark Norther. Dit is een wereldprimeur. Met deze test, financieel ondersteund door Interreg Vlaanderen-Nederland, kunnen voor het eerst duurzame
energie- en voedselproductie worden gecombineerd. Projectcoördinator Bert Groenendaal
van AtSeaNova, een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en plaatsen van zeewierboerderijen,: “Zeewier is de biomassa van de toekomst. Met ‘Wier & Wind’ maken we de
volgende stap om tot grootschalige offshore teelt van zeewieren te komen”. Eef Brouwers van
Stichting Noordzeeboerderij onderstreept dit: “De samenwerking van verschillende partijen
in de zeewierketen binnen dit project is belangrijk. De opgedane kennis wordt straks gedeeld
in de sector en dat is essentieel om op te kunnen schalen naar Europees niveau.”
De projectpartners willen een grootschalig en geautomatiseerd zeewierproductiesysteem
ontwikkelen dat veilig, duurzaam, ecologisch verantwoord én offshore-proof is. Daarnaast
moet het geschikt zijn om binnen windparken op zee te functioneren. Op die manier draagt
het project bij aan meervoudig ruimtegebruik op zee. Op dit moment wordt er door het projectconsortium gewerkt aan de ontwikkeling van een zeewierproductie- en oogstsysteem.
Door automatisering kan de zeewierproductie per hectare worden opgeschaald, en de kwaliteit verbeterd; dit maakt het productiesysteem economisch rendabel. Eind 2020 volgt de
installatie van het nieuwe zeewierproductiesysteem in het Norther windpark.

Scheveningen. In Borssele hopen we meer te
leren over de optimale inrichting van zeewierteelt in offshore windparken, zonder dat de
teelt andere gebruikers van de zee in de weg
zit. Proefprojecten leveren veel nieuwe informatie op waar ook investeerders op zitten te
wachten.”
Wet van de remmende voorsprong
Staat de kennis over zeewier dan nog zo in de
kinderschoenen? In landen als Japan wordt
toch al eeuwen zeewier gegeten? “Klopt”, zegt
Schipper. “In Azië loopt de omzet van de zeewierteelt in de miljarden. Maar daar gebeurt
nog veel handmatig. Voor de oogst staan de
mensen nog tot hun middel in het water: een
voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong.” Noordwest Europa en de VS zetten
volgens Schipper nu in op deze nieuwe markt.
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“Binnen Europa liep eerst Frankrijk voorop,
maar op dit moment zit de meeste teeltkennis
in Noorwegen. In Ierland zie je dat de regelgeving de ontwikkeling remt. Gelukkig is de
Nederlandse overheid zich zeer bewust van
de rol die zij hierin kan spelen.”
Dat laatste beaamt Scheidegger. “Als blijkt dat
de ecologische draagkracht voldoet, is het de
ambitie van de overheid om op te schalen.”
Ziet ook zij vijfhonderd vierkante kilometer
als streefdoel voor de komende tien jaar? “Wij
denken eerder aan vierhonderd. Dat is de uitkomst van de eerste onderzoeken door onder
meer Deltares en de WUR. De rijksoverheid is
op dit moment bezig met het uitwerken van
het Programma Noordzee 2022-2027, waarin de
ruimtelijke claims van vele functionaliteiten
in de Noordzee zo goed mogelijk met elkaar

Detail van groeiend zeewier. Foto van Hortimare.

Een monster van de oogst van 2018. Foto Hortimare.

gecombineerd worden. Wij zien interessante
mogelijkheden om windparken te combineren
met maricultuur en natuurherstel.”

“De Noordzeeboerderij rekent ermee, maar
kort door de bocht gesteld is het nog geen geldig argument voor opschaling. Voor afvang
van CO2 als zodanig wil nog niemand betalen.”
Terwijl het niet om een geringe impact gaat:
“Een zeewieropbrengst van vijfhonderd miljoen ton staat ongeveer gelijk aan een half miljoen ton droge massa, waarvan zestig procent
bestaat uit koolstof.”

Goed opschaalbaar
Een voordeel voor de groeiambities is dat het
teeltsysteem modulair is: zodra het naar behoren en verwachting werkt, kan er snel opgeschaald worden. Maar opschaling betreft niet
alleen de teelt zelf; ook bedrijven voor toevoer,
onderhoud en verwerking zullen moeten meeontwikkelen, net als de toepassingsmogelijkheden. “Een tijdpad voor opschaling wordt nu
ontwikkeld”, zegt Schipper. “Niemand twijfelt
aan de potentie van zeewierteelt.”
Onbenoemd voordeel
Opvallend daarbij is, dat de potentie van zeewier als middel om CO2 aan de atmosfeer te
onttrekken, nog onderbelicht blijft. Schipper:

Voor afvang van CO2 als
zodanig wil nog niemand
betalen.
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Visionaire vergezichten
In het boek Drawdown (2017),
waarin tientallen wetenschappers van over de hele wereld
onderzoek naar bestaande
klimaatoplossingen in kaart
brengen
en
doorrekenen,
wordt mariene permacultuur
‘een van de meest buitengewone oplossingen’ genoemd om
de opwarming van de aarde
te keren. De vergezichten in
dit boek zijn nog vele malen
grootser en meeslepender dan
de Nederlandse ambities van
400 à 500 vierkante kilometer:
de aanleg van 1 miljoen vierkante kilometer aan kelpwouden, de naam waarmee zeebossen wordt aangeduid, werd
doorgerekend, een gebied ter
grootte van Canada. Zeewierteelt op deze schaal zou ruim
100 miljard ton CO2 aan de atmosfeer kunnen onttrekken,
de visstand helpen herstellen
en – mede daardoor- ‘kunnen
voorzien in de proteïnebehoefte van het grootste deel van de
wereldbevolking.’ Op dat denkspoor zitten we in Nederland
aan het begin: “De afvang van
CO2 gaan we nog verder onderzoeken”, laat Scheidegger desgevraagd weten namens het
ministerie. “Het begin is er.”

Geoogst uitdruppend zeewier. Foto Tango.
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Onze dank aan het
Milieu Magazine
voor het artikel en
de fotos.

ONDERZOEK

Zeealgenolie kan visolie in
visvoer vervangen
Door Roel H BOSMA, hoofdredacteur

Vervanging van visolie in voer van vis en zeevruchten is een van de
voorwaarden voor een duurzamere aquacultuur. Hieronder leest u een
samenvatting van de geslaagde poging om visolie te vervangen door omega3-rijke zeealgenolie in het voer van jonge Californische yellowtail zonder de
groei of overleving te beïnvloeden. Maar, de vervanging van vismeel blijkt
een grotere uitdaging. Wel krijgen de vis door de zeealgenolie bijna driemaal
hogere niveaus van de twee belangrijke omega-3-vetzuren.

Algenolie
In ons artikeltje over de winst van de competitie “F3 Future of Fish Feed” door Veramaris®
uit Delft kondigden we dit onderzoek al aan
(zie Aquacultuur 34-4). Bijna alle voer voor de
aquacultuur bevat nog steeds vismeel en visolie afkomstig van wilde vis zoals sardientjes
en ansjovis, ook wel “voedervissen” genoemd.
In 2018 werd ongeveer 18 miljoen ton gevangen voedervis verwerkt tot vismeel en visolie
voor gebruik in diervoeder, inclusief huisdiervoer. Door deze vissen uit de oceaan te halen,
komt er minder voedsel beschikbaar voor andere soorten in de mariene voedselketen, zoals zeevogels, zeezoogdieren zoals walvissen,
zeehonden en dolfijnen, maar ook voor commercieel belangrijke vissen zoals zalm, tonijn
en kabeljauw.
Onderzoeker Kevin Stuart van het HubbsSeaWorld Research Institute Research voert
jonge California yellowtail. Foto: HubbsSeaWorld Research Institute
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Tabel: Gemiddelden met standaardafwijking van eindgewicht (BW), gewichtstoename (Groei),
voederconversie (VCR) en overleving (Levend) van jonge California yellowtail (Seriola dorsalis)
na 64 dagen voeren met de vier rantsoenen waarvan drie zonder vismeel een twee ook zonder
visolie. Binnen de kolommen zijn cijfers met dezelfde letters in superscripts niet significant verschillend (p < 0.05).
Behandeling

N

BW (g)

Groei (%)

VCR

Visolie

4

152 ± 11 b

662 ± 56 b

1.27 ± 0.03 b

Algenolie

4

146 ± 9

634 ± 49

1.33 ± 0.04

Sojaolie

4

109 ± 4 c

446 ± 21 c

1.54 ± 0.03 c

98 ± 3

Vismeel & visolie

4

186 ± 9 a

833 ± 47 a

1.16 ± 0.04 a

98 ± 3

b

Aquacultuur, ‘s werelds snelst groeiende voedingssector, zal tegen 2025 naar schatting
ruim 37 miljoen ton voer nodig hebben om te
voldoen aan de wereldwijde vraag. In ouderwetse rantsoenen zou daarvoor alleen al meer
dan 10 miljoen ton voedervis nodig zijn. Nu
wilde vispopulaties wereldwijd afnemen, zijn
er “visvrije” ingrediënten in aquacultuurvoer
nodig om op duurzame wijze aan de toekomstige vraag naar vis en zeevruchten te voldoen. En dit bij voorkeur zonder de niveaus te
verlagen van de door de consument geliefde
omega-3: DHA en EPA.
De proef
De voederproef met jonge Californische yellowtail (Seriola dorsalis) van bijna 20 gram
startgewicht vergeleek vier rantsoenen met
45% eiwit en 15% vet. De onderzoekers vergeleken groei en sterfte van het een controlerantsoen, met vismeel en visolie, met drie
ranstoenen zonder vismeel, maar met 30% spirulina meel en met of visolie, of sojaolie, of de
zeealgenolie van Veramaris®. Alle rantsoenen
hadden ook meel van kippenslachtafval in
mindere of meerdere mate. Elk rantsoen had
4 herhalingen met elk 240 visjes. Na van 64-dagen onderzoek werden de vissen geanalyseerd
op algemene lichaamssamenstelling (vocht-,
eiwit-, vezel- en asgehalte) en vetzuurniveaus
om de samenstelling van het gegroeide weef-
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b

Levend (%)
100
100

b

sel en de filetkwaliteit van elk dieet te evalueren.
Lagere groei maar meer omega-3
Sterftecijfers verschilden niet tussen de vier
rantsoenen (zie de tabel). De vissen in de controle groep hadden een significant hoger eind
gewicht (186 ± 9 g), snellere groei (833 ± 47%) en
lage FCR (1.16 ± 0.04). Vervanging van vismeel
met meel van kippeslachtafval leidde tot 20%
lagere groei en vervanging van visolie door sojaolie gaf nog slechtere resultaten. Vervanging
van visolie door algenolie in de rantsoenen
zonder vismeel had nauwelijks effect. De vissen die het rantsoen kregen met Veramaris®zeealgenolie, met hoge gehaltes van omega-3
vetzuren, bevatten significant hogere DHAEPA-vetzuurgehaltes.

Vervanging van visolie in
het visvoer door algenolie
brengt ons dichter bij
duurzame aquacultuur.

California yellowtail in het Hubbs-SeaWorld Research Institute. Foto: Hubbs-SeaWorld Research
Institute

Eerdere studies met witte garnaal (Litopenaeus vannamei), kanaalmeerval (Ictalurus
punctatus), regenboogforel (Oncorhynchus
mykiss) en Atlantische zalm (Salmo salar),
vonden een vergelijkbare of betere groei, en
hogere niveaus van omega-3-vetzuren, op
rantsoenen met algenolie in vergelijking met
die met visolie. Alhoewel de diëten zonder vismeel van gevangen voedervis een langzamere
visgroei gaven dan het controledieet met
vismeel en visolie, was de gewichtstoename
tijdens het onderzoek (600 %) goed en bleek
algenolie een betere vervanger van visolie dan
sojaolie. Verder onderzoek is nodig om de kosten van vervanging van vismeel en visolie uit
voedervissen te verlagen, en na te gaan of de
tragere groei lange termijn effecten heeft.
Nu nog het vismeel
Ten koste van 20% groei kan vismeel in het

voer van Yellowtail worden vervangen door
andere ingredienten. Vervanging van de visolie door Veramaris® zeealgenolie vermindert
de groei niet verder. De vissen gevoerd met de
zeealgenolie hadden hogere niveaus van DHA
en EPA, twee essentiële voedingsstoffen die
nodig zijn voor vroege hersenontwikkeling en
goede cardiovasculaire gezondheid bij mensen. Meer onderzoek is nodig om de vismeelen visolievrije rantsoenen kosteneffectief te
maken voor telers.
Referentie
• Stuart KR, Barrows FT, Silbernagel C, Alfrey K, Rotstein D, Drawbridge MA. Complete replacement of fish oil and fish meal
in the diet of juvenile California yellowtail
Seriola dorsalis. Aquaculture Research. https://doi.org/10.1111/are.14923 ; First published: 07 October 2020
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AQUACULTUUR OVERZEE

Nederlandse
aquacultuurtechniek in
Afrika
Door Harmen Weijer
Met toestemming overgenomen uit Visserijnieuws

In Afrika stijgt de vraag naar vis zo hard dat import uit China al jaren heel
hard nodig is om aan die vraag te voldoen. En dat terwijl zeker in Oost-Afrika
de condities qua klimaat voor het kweken van de populaire tilapia juist heel
gunstig zijn. De vele kleine viskwekerijen in meren en vijvers in landen als
Kenia en Tanzania zijn echter niet toereikend om voldoende vis te leveren.
Vandaar dat een demonstratieproject van Nederlandse bedrijven, dat de
afgelopen jaren in Tanzania is opgezet en medio februari is opgeleverd, met
veel enthousiasme is ontvangen. Veel Tanzaniaanse viskwekers hebben
interesse in de efficiëntere en duurzamere Nederlandse kweekmethode.
Het consortium van bedrijven, bestaande uit
Til Aqua (Velden), Holland Aqua (Lierop), Genap (’s-Heerenberg) en Viqon (Helmond), is bijeengebracht door Larive International. Deze
organisatie voor bedrijfsontwikkeling in ontwikkelingslanden is al jaren actief in verschillende sectoren. “Een paar jaar geleden zagen
we kansen voor aquacultuur in Afrika”, vertelt
Menno Morenc van Larive. “Vooral Oost-Afrika
is qua klimaat ideaal voor het kweken van tilapia; deze vissoort komt zelfs oorspronkelijk
uit deze regio. Er is veel behoefte aan vis onder
de snelgroeiende Afrikaanse bevolking en dat
zorgt ook voor veel kleine open kwekerijen in
meren en vijvers. Dat is weer minder goed voor
het milieu, omdat door uitwerpselen van de vissen en zuurstofonttrekking meren en rivieren
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steeds meer worden vervuild. Daarom importeren deze landen veel tilapia uit China, maar
de corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat dit is
stopgezet. Deze crisis laat ook goed zien hoe belangrijk lokale productie is. We zijn in Kenia gestart met het opzetten van een keten met hulp
van Nederlandse en Keniaanse bedrijven, en
steun van lokale overheden en het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken.”
Gunstiger klimaat
In Tanzania bleek ook behoefte aan een dergelijke viskweekketen. Bovendien bleek in Tanzania het klimaat door het hele jaar heen beter.
,,Kenia ligt hoger dan Tanzania en dat zorgt
voor minder gunstige temperaturen in de winter”, legt Victor Bierbooms van Viqon Water

Net buiten de Tanzaniaanse stad Dar es Salaam is met hulp van Nederlandse aquacultuurtechnici
een bestaande kwekerij omgebouwd tot demonstratiekwekerij met waterzuivering in de buitenvijver.
Solutions uit. Samen met Holland Aqua en Til
Aqua heeft Viqon de engineering en het ontwerp van het systeem gerealiseerd. Daarvoor is
aan de rand van de grootste stad van Tanzania,
Dar es Salaam, een bestaande kwekerij omgebouwd tot demonstratiekwekerij. Deze moet
uiteindelijk veel viskwekers in Tanzania warm
maken om ook op deze manier vis te kweken.
Bierbooms: ,,We hebben voor tilapia een productieketen opgezet van larve tot eindproduct. In
een nieuw gebouw op de kwekerij is de hatchery
geplaatst met twee soorten grow-out systemen.
Hierin hebben we onze technologie toegepast,
zoals zuurstofverrijkingsystemen, waterzuiveringstechnologie, en airliftpompen. Het eerste
systeem, Fishub geheten, staat binnen in het
hatchery-gebouw. Dat is een ronde tank met
geïntegreerde waterzuivering die een factor 100
meer produceert dan een traditionele vijver.
Binnen produceren levert 100 kilo vis per vierkante meter op, waar een kweker buiten hoogstens 1 kilo per m2 per jaar kon oogsten. In de
vijver buiten hebben we ook extra waterzuiveringstechnologie toegepast. Deze kweekvijver
produceert een factor 15 meer dan een traditionele vijver. De kwekers met meest kleine vijvers

kunnen van een opbrengst van 300 kilo vis gaan
naar zeker 5.000 kilo per jaar.”
Genetica
Die hogere output op een milieuvriendelijke
manier is mede mogelijk dankzij de genetica van
Til Aqua. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de productie van Natural Male Tilapia (NMT) met de
zogenaamde YY-technologie. Deze technologie
levert een volledig mannelijke tilapia op zonder
het gebruik van hormonen. Eric Bink van Til
Aqua legt uit: ”We hebben hier drie onderdelen
geleverd: allereerst de tilapia ouderdieren zelf,
ten tweede de hatchery om die vislarven op te

Het consortium leverde drie
delen: ouderdieren, hatchery
met swim-up, en training.
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Tijdens de opening op 19 februari worden de Tanzaniaanse vice-minster van Visserij, Abdallah Hamis
Ulega, en de Nederlandse ambassadeur Jeroen Verheul rondgeleid in het binnengebouw. Hier staan
ze bij de tank met waterzuivering.
kweken via incubatie en swim-up systemen. En
ten derde geven we samen met Holland Aqua
intensieve training en begeleiding.”
Training en opleiding
”De trainingen van lokale Tanzaniaanse viskwekers vormen een belangrijk onderdeel
van deze pilot, vooral om deze manier van
aquacultuur bij bedrijven in Oost-Afrika te
bestendigen”, vertelt Frans Aartsen van Holland Aqua. “We hebben samen met Viqon het
systeem ontwikkeld en neergezet in de pilot,
maar dan is het net zo belangrijk: hoe ga je
nu vis kweken op een kosteneffectieve manier, zodat je er geld aan kunt verdienen? Het
trainingsprogramma dat we met Til Aqua
uitvoeren, is gericht op twee niveaus: voor
operationele medewerkers en voor managers
en directies. Daar is behoefte aan, want we
hebben op dat hogere niveau al circa 25 lokale
stafmedewerkers opgeleid en voor het operationele werk al een paar honderd viskwekers
weten te bereiken. Ze kunnen met ons trainingsprogramma hun kennis verrijken, want
ons systeem is anders dan ze gewend zijn.”
Voor beide doelgroepen hebben de twee partners onlangs een website opgezet – www.
course.fish – waar de deelnemers een toegepast trainingsprogramma aangeboden krij-
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gen. Ook worden er online workshops gegeven. Het brengt het ultieme doel, het lokaal
in Tanzania kunnen runnen van profijtelijke
en duurzame viskwekerijen, een flink stuk
dichterbij. Victor Bierbooms: ”Dat moet wel
een vraaggestuurde markt zijn, dus lokale
handelaren moeten interesse hebben in vers
gekweekte vis om weer te verkopen. De demonstratiekwekerij heeft die afzetmarkt inderdaad,
want inmiddels zijn al twee batches tilapia opgeleverd van in totaal 1.500 kilo die zijn verkocht
aan één vaste leverancier. Die is heel tevreden,
want de mensen in Dar es Salaam hebben nog
nooit zulke verse tilapia gehad. Het kan immers
na volledige kweek al binnen een dag worden
verkocht. Traditionele kwekers die verder in het
achterland hun kwekerijen hebben, kunnen de
vis niet zo snel naar de stad brengen; daar kan
wel een aantal dagen overheen gaan.”

Online, www.course.fish,
kunnen de cursisten hun
kennis opfrissen.

In het nieuwe gebouw op de kwekerij is de hatchery geplaatst met twee grow-out systemen waarvan
één voor de helft op de foto is te zien.

Impact Clusters
De pilot met tilapiakweek is een van de impactclusterprojecten die ondersteund worden door de
Nederlandse overheid. In deze projecten zijn kennis, kunde en technologie gebruikt van veelal
Nederlandse bedrijven om de lokale private sector in ontwikkelende landen op te bouwen en
daarmee lokaal economische ontwikkeling te stimuleren. Naast het kweken van vis worden ook
projecten uitgevoerd in andere sectoren, zoals in de tuinbouw of dienstverlenende sectoren.
Nederlandse bedrijven of kennisinstellingen die willen meewerken aan het stimuleren en verder
ontwikkelen van deze private sectoren in ontwikkelingslanden, kunnen naar verwachting vanaf
volgend jaar gebruikmaken van een subsidieregeling voor Impact Clusters, die zal worden uitgevoerd door RVO. Deze wordt op dit moment op basis van ervaringen van een aantal pilotprojecten
ontwikkeld. Door te investeren in lokale capaciteitsopbouw draagt men bij aan het lokaal creëren
van banen en kan de sector verder groeien.

Tanzaniaanse viskwekers worden getraind op het kweken van tilapia met Nederlandse technologie.
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Lokale Tanzaniaanse kwekers worden door een kweker van de demonstratiekwekerij getraind op het
sorteren van de uitgekomen vislarven.
Visvoer
Het consortium kijkt inmiddels verder dan naar
Tanzania alleen. Zo kijken Viqon en Holland
Aqua naar het buurland in het westen, Rwanda,
en naar Zambia en Zimbabwe ten zuiden van
Tanzania. ”Dat doen we bij voorkeur met dezelfde partners als in dit consortium. We zijn allemaal al zeker tien jaar actief in Afrika, dus we
weten hoe het hier werkt. Overigens kan die keten die we net hebben opgezet, worden vergroot
met bijvoorbeeld een leverancier van visvoer,
zodat er een nog intensievere samenwerking
en integratie ontstaat en je nog beter vis kunt
kweken. En er zijn ongetwijfeld nog meer partners die bij kunnen dragen en landen waar de
techniek ook succesvol kan worden toegepast”,
besluit Aartsen.

Een staflid voert de tilapia in de buitenvijver.
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De beluchting van het RAS binnen.

BEDRIJFSREPORTAGE

Bouw je eigen
viskwekerij (deel 1)
Door Jelle Busscher, zelfstandig ondernemer en consultant Aquacultuur

Wil je in Nederland een viskwekerij starten, dan komt daar behoorlijk wat bij
kijken. Vergunningen, financiering, kweeksystemen enerzijds; de keuze voor
voer en pootvis dan wel eieren anderzijds. Soms is dat leuk, soms minder leuk.
In de komende edities van Aquacultuur beschrijf ik de start van ‘Streekvis’,
mijn eigen viskwekerij.

Jongensdroom
Mijn eigen viskwekerij: dat was altijd al mijn
jongensdroom. Niet voor niets studeerde ik
Aquacultuur aan de WUR en ben ik mijn boterham daarin gaan verdienen. Na ruim zes
jaar ‘natte vingers’ werd mijn plan van aanpak
steeds concreter.
Mijn idee was om een kleinschalige RAS kwekerij met beekridder Salvelinus alpinus in Nederland te starten. Na acht maanden plannen
en schetsen was het bedrijfsplan klaar en door
meerdere mensen kritisch bekeken. De bouw
van mijn eigen viskwekerij kon beginnen.
In oktober 2019 kreeg ik sleutels in handen
van mijn nieuwe bedrijfshal waar de kwekerij
kwam te staan. Terwijl ik dit schrijf, in december 2020, zijn de eerste vissen klaar voor consumptie en is de kwekerij in grote lijnen klaar
en draaiend. Fantastisch! Maar hoe kom je tot
dit punt? In deze editie: de voorbereidingen.

neer te zetten met een productie van rond de
vijf ton. Dat plan groeide, zoals dat vaak gaat,
uit naar een productie van meer dan tien ton.
Nog steeds een zeer kleinschalige kwekerij die
beschouwd moet worden als een pilot. Maar
wel één waar een regelmatige productie kan
voorzien in de behoefte van (serieuze) afnemers.
De kwekerij moest in eerste instantie ook niet
te groot zijn, omdat beekridder zich eerst in
de markt zal moeten bewijzen. In Nederland
wordt deze vissoort nog niet gekweekt. Bovendien is het voordeel van een kleine kweke-

Voordelen van kleinschalig
Naast mijn werk als consultant in de aquacultuur wilde ik dan eindelijk die lang gedroomde
kwekerij gaan bouwen. In eerste instantie was
het idee om een eenvoudig kweeksysteem

opeens een duizendtons

Denk niet dat je zonder
praktische ervaring
zalmkwekerij kunt starten in
Nederland.
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Mijn bedrijfshal voor aanvang van de bouw. Maar hoe kom je zover dat je hier daadwerkelijk vis kunt
kweken?
rij dat je op lokale schaal je product kan afzetten en hierdoor met een zogenaamde ‘korte
keten’ zonder tussenhandel kan werken.
Dit komt de marge op je product ten goede.
Een goede marge is met een duurdere, maar
duurzame, kweekmethode als recirculatie
zeer belangrijk. Vanuit Brussel en Den Haag
wordt momenteel ook steeds meer ingezet op
lokale productie dicht bij de consument. Dit is
een trend die ook voor de aquacultuur interessant kan zijn. Denk hierbij aan mogelijke subsidies die deze korte keten stimuleren.
Kies de juiste vissoort
Ik ben heel lang op zoek geweest naar een vissoort die in mijn ogen geschikt is om in Nederland te kweken. Hierbij zocht ik een soort die
nog niet op hele grote schaal geproduceerd
werd. Je wilt tenslotte niet gaan concurreren
in een verzadigde markt. Mijn ervaring in ver-
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scheidene nichemarkten in de aquacultuur
zetten me op het spoor om ook een dergelijke
keuze te maken.
Het vinden van een soort die in mijn ogen geschikt was duurde bij mij best een aantal jaren.
Om succesvol een kwekerij te kunnen starten,
moet de soort die je kiest een specifiek publiek
aanspreken. Via een project in Noorwegen
liep ik tegen beekridder of trekzalm aan. Deze
soort wordt in Scandinavië, IJsland en Canada
al succesvol gekweekt en wordt lokaal gezien
als een delicatesse.
Bij de keuze voor de vissoort is het belangrijk
om creatief, maar ook realistisch te zijn. Welke
markt wil je aanspreken? Hoe ga je deze benaderen? Heb je voldoende ervaring? Denk
niet dat je zonder praktische kweekervaring
opeens een duizendton-zalmkwekerij in Nederland kan starten. Dat heb ik al een paar
keer mis zien gaan. Kijk bij voorkeur naar

zoetwatersoorten. De kweek in een zoetwatersysteem is beduidend eenvoudiger, bewezen,
en minder kostbaar dan een marine systeem.
Naar de markt
Best wat viskwekers hebben geprobeerd om
een heel nieuw soort vis te gaan kweken. Helaas het merendeel zonder succes. Bij deze
kwekerijen ging het kweekproces te moeizaam en/ of de verkoop van de vis schoot duidelijk tekort om de gehele productie kwijt te
raken. Concurrentie uit het buitenland kan
daar ook een rol in spelen. Denk dus vooraf
niet alleen na over het kweekproces zelf, maar
ook over de vraag hoe jij je vis wil vermarkten.
Lees je goed in over de vissoort die je op het
oog hebt. Online is vaak heel veel te vinden.
Of nog beter, probeer een andere kwekerij
of broederij te bezoeken waar je beoogde vis
rondzwemt. Schroom niet om daarin te investeren. Niks is zo leerzaam als kwekerijbezoek. Wanneer je je vooraf al een beeld hebt
gevormd van het type kweeksysteem dat je
wil gaan gebruiken, kun je dit meteen meenemen in je zoektocht naar een geschikte locatie. Andere zaken om goed naar te kijken zijn:
beschikbaarheid van voer, beschikbaarheid
van pootvis of eieren en waterkwaliteit-parameters.
Vergeet de RVO niet
Ook is het van belang om te kijken of ‘jouw
vissoort’ op de productiedierenlijst staat van
het RVO. Als je gekozen soort niet op de productiedierenlijst staat, kan je een tijdelijke
ontheffing aanvragen. In mijn geval stond
beekridder niet op de productiedierenlijst en
heb ik dus een tijdelijke ontheffing moeten
aanvragen.
In theorie staat er zes weken voor de afhandeling van een ontheffingsaanvraag. In de
praktijk kan dat een stuk langer duren, weet
ik inmiddels uit ervaring. Aquacultuur is in
Nederland geen activiteit die veel beoefend
wordt. Daardoor is er weinig kennis voorhanden en moet je specialisten die dit soort aqua-

Pootvis of eieren? In mijn geval werden het
eieren.
cultuur gerelateerde aanvragen kunnen behandelen met een lantarentje zoeken. In mijn
geval heeft de afhandeling van mijn aanvraag
drie maanden geduurd. Hou hier rekening
mee in je planning.
Locatie zoeken
Een geschikte locatie vinden kan een behoorlijke zoektocht zijn. Hier is het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ wel op zijn plaats,
heb ik gemerkt. In Nederland wordt er per
gemeente wisselend tegen aquacultuur aangekeken. In sommige gemeentes wordt het als

Niks is zo leerzaam als
bezoek aan een kwekerij
waar jouw potentiële vis
rondzwemt.
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industriële activiteit bestempeld, terwijl andere gemeenten het als agrarisch beschouwen.
Landelijk gezien wordt aquacultuur, bizar genoeg, als ‘intensieve veehouderij’ bestempeld.
Persoonlijk vind ik dit opmerkelijk, aangezien
de milieu-impact van de moderne aquacultuur een fractie is van die van de veehouderij.
Hoe het ook zij, dit maakt het starten van een
kweeklocatie een extra uitdaging. Informeer
bij de desbetreffende gemeente hoe ze een
viskwekerij bestempelen. Zo krijg je een beeld
of je in de buurt een geschikte locatie kan vinden, of dat je je toch in een andere gemeente
moet oriënteren.
Waterbron
Nog een aandachtspunt bij je zoektocht naar
en geschikte plek: informeer of je op de beoogde locatie een bron voor grondwater mag
laten aanleggen. In een waterwingebied mag
je in de meeste gevallen geen bron slaan. Mag
dat wel, ga dan op zoek naar gegevens van de
grondwaterkwaliteit in de buurt. Besef je dat
een kwekerij nooit beter zal zijn dan de kwaliteit van het grondwater! Uiteraard is waterbehandeling mogelijk. De meeste kwekerijen
hebben een ontijzering staan. Maar de kosten
daarvan moeten wel tegen de baten opwegen.
Vergunningaanvraag
Heb je je beoogde locatie gevonden, dan kan
je beginnen met de vergunningsaanvraag.
Hou hier wederom rekening met een lange
doorloopperiode: in ieder geval veertig weken.
Mocht je gebruik maken van een bestaand
gebouw of locatie, dan is de procedure makkelijker dan wanneer er een nieuwe bedrijfshal neergezet moet worden. Mocht je bij huis
kleinschalig willen beginnen, dan raad ik aan
om een bestaande hal of schuur te gebruiken.
Wil je meteen groots aan de gang, dan is nieuw
wellicht een verstandigere keuze.
De volgende stap
Dit klinkt allemaal wellicht weinig bemoedigend. Maar laat je niet tegenhouden door vele
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De opbouw van een van de kweeksystemen is
een van de vele stappen in het proces.

bureaucratische regeltjes. Hou vooral voor
ogen dat juist door die regels allerlei cowboypraktijken worden voorkomen. Voor een goed
plan, groot of klein, is er altijd een mogelijkheid.
Heb je je bedrijfsplan al aardig op orde? Heb
je een vissoort gevonden waar je lyrisch over
bent en waar je alle details van kent? Weet je
inmiddels een locatie waar je van start kunt
gaan? Goed zo, hou dat enthousiasme vast!
In de volgende editie wil ik het onder andere
gaan hebben over het budget en financiering
van je project. Waar kan je kosten besparen
en waarvoor is het raadzaam om juist genoeg
budget uit te trekken?
Referenties:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/productiedierenlijst
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In welke vijver vangt het
NGvA verse vis?
De zoektocht naar nieuwe leden is begonnen
Door: Jan-Willem Henfling

In deze coronatijd lijkt het enorm lang geleden dat we met de hele club
bijeenkwamen Toch was de goed bezochte ALV pas op 13 februari van dit
bijzondere jaar. Exact een maand later begon de lock down.

In dit blad schreven we reeds over de Omegabaars van Stijn van Hoestenberghe. Hij vulde
het ALV voorprogramma met een boeiend verhaal over de evolutie van een vrij onbekende
Australische vis uit enkele binnenmeertjes,
tot een aquacultuurfenomeen met Vlaams
accent. De opvolgende ALV was weinig spectaculair, totdat de jaarcijfers leidden tot vragen
over de oorzaken van het afnemende ledental
en het opstaan van Michel van Spankeren:
‘Moeten we dit aanvaarden als natuurverschijnsel, of willen we actiever optreden?’ En-

Moeten we dit aanvaarden
als natuurverschijnsel, of
willen we actiever optreden?
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Een deel van de deelnemers aan genoemde ALV die de Wervingscommissie aanstelde.

kele leden vallen bij en voordat ze het beseffen
zijn ze lid van een “Wervingscommissie”.
De commissie is in al zijn diversiteit aardig
representatief voor het NGvA, met jong en
oud, onderzoek, onderwijs en praktijk, vis en
voer, maar … geen enkele vrouw, of nieuwe
Nederlander. Leden zijn: Michel van Spankeren (voorzitter), Bart van Rijn, Dennis Thijssen, Menno ter Veld en Jan-Willem Henfling.
De commissie kwam tot op heden negenmaal
bijeen, waarvan slechts tweemaal fysiek, en
verwacht nog twee bijeenkomsten nodig te
hebben om het rapport af te ronden en aanbevelingen te formuleren. Dat is ruim op tijd
voor de aanstaande ALV.
Als ik het concept rapport doorneem valt op
dat de hamvraag naar het groter moeten of
willen worden van het NGvA lastig blijft: Wat
brengt nieuwe aanwas voor het NGvA, en wat
is het ons waard? Daarentegen is de vraag
naar het hoe van werving voortvarend en in
de volle breedte aangepakt. De commissie definieerde doelgroepen (studenten, vistelers,
voerfabrikanten, mosselkwekers et cetera) en
stelde vragen zoals: “Waarom wordt iemand
uit die groep lid, of juist niet en is hij bereikbaar en makkelijk te overtuigen om lid te
worden?” Daarnaast kwam Bart van Rijn met
het idee van een wervend filmpje, dat meer bij
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de tijd lijkt dan de papieren folder die net is
uitgekomen. Veel nadruk zou moeten komen
op een actief en dus interactief optreden via
sociale media en de eigen website middels
podcasts, b.v. van interviews of bedrijfsbezoeken. Krijgt ons kwartaalblad daardoor interne
concurrentie? Nee, dat lijkt mij niet, maar de
opzet van sociale media zal wel een beroep
gaan doen op mensen die ook een soort redactie vormen en dan vast niet meer beschikbaar
zijn voor Aquacultuur. Een actief beleid dat
zich uitstrekt naar nieuwe doelgroepen kan
natuurlijk betekenen dat dit blad zich, wat
betreft de keuze van onderwerpen, ook zal
verbreden. Een spannend en uitdagend vooruitzicht in 2021 en de jaren daarna.

Podcasts op de website naast
ons kwartaalblad?

VOOR UW AGENDA

Aankomende
activiteiten
Aquacultuur
en Visserij

Met veel nieuwe data
Zie de websites voor COVID-19
voorzieningen











22-25 MAART 2021
Latin America & Caribbean Aquaculture
2020, Guayaquil, Ecuador. Virtuele
conferentie en markt.
12-15 APRIL 2021
Aquaculture Europe 2020 Cork, Ireland.
Virtuele conferentie en markt.
25-29 APRIL 2021
Fish Immunology Workshop. Wageningen
University & Research, Aquaculture
& Fisheries. Waarschijnlijk een online
training.
14-18 JUNI 2021
World Aquaculture 2020 Singapore
11-14 AUGUSTUS 2021
Aquaculture America, San Antonio, Texas,
USA
7-10 SEPT. 2021
Asian Pacific Aquaculture 2021, Surabaya,
Indonesia.












26-29 SEPT. 2021
WAS North America & Aquaculture
Canada 2021, St John’s Newfoundland,
Canada,
5-8 OKT. 2021
Aquaculture Europe 2021, Madeira,
Portugal
OCTOBER 17-21, 2021
Fish Nutrition and Health Workshop:
Interaction with Aquaculture system and
Water Quality. Wageningen University &
Research, Aquaculture & Fisheries
15-19 NOV. 2021
World Aquaculture 2021 Merida, Mexico
11-14 DEC. 2021
Aquaculture Africa 2020, Alexandria,
Egypt.
27 FEB – 3 MRT 2022
Aquaculture 2022 San Diego, California,
USA
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Tabel 1. Het percentages boeren, aan het begin en einde van het project, die bevestigden ondergenoemde acties te ondernemen in geval van een ziekte uitbraak, door boeren niet spelers (Niet) en
boeren die wel het bordspel speelden (Wel) (% van 205 antwoorden van 174 boeren).

Figuur 1: De frequentieverdeling van het bedrag
van de winst of het verlies na 8 speelronden,
door spelers die het spel voor het eerst, twee
keer of drie keer speelden.
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tensieve systemen, en van de stabiliteit van
het mangrove-garnaal systeem. Een klein deel
van de spelers was van plan om hun bedrijf
als gemengd mangrove-garnaal systeem in
te richten (tabel 1). Het aantal informele ontmoetingen over garnalen met andere boeren
uit het dorp nam door het spelen van het spel
significant toe, net als het aantal boeren dat
advies vroeg; dat laatste vooral onder degenen die extensief produceerden (figuur 2). Na
het spelen raadpleegden deze boeren minder
vaak verkopers van veterinaire producten en
vaker de meer neutrale voorlichtingsdienst en
andere boeren. Spelers investeerden sneller in
nieuwe technologie dan niet-spelers. Vooral
bij de spelers met een mangrove-garnaal of
witvoet systeem verbeterde zowel de waardering voor trainingen alsook de adoptie van
nieuwe technologie (figuur 3). Bij dat laatste
speelt, ook gezien resultaten van andere onderzoeken, het toenemen van informele ontmoetingen, oftewel sociaal leren, vrijwel zeker
een grote rol. Het spelen van dit bordspel kan
dus de effectiviteit van andere voorlichtingsen trainingsactiviteiten verhogen.
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Figuur 2. Het aantal keren dat spelende en niet spelende boeren met een intensieve witvoet garnalen systeem (IWGL) die aan begin en einde van het project kennis deelden met andere boeren: 1 =
geen ontmoetingen; 7 = 6 of meer ontmoetingen.

Figuur 3. Verschil in aantal boeren met een mangrove-garnaal systeem met neiging tot adoptie van
technologie voor en na het spelen van het spel (1 = lage, tot 7 = hoge neiging tot snelle adoptie).

Computermodel, boeren,
klimaat en beleid
Het parallel ontwikkelde computermodel
(met behulp van Agent Based Modeling) liet
zien dat onder de huidige politiek en technologie, het oppervlak aan intensieve systemen
zal uitbreiden maar dat het aantal boeren

dat failliet gaat zal blijven toenemen [7]. Deze
trend wordt sterker als klimaatveranderingen de risico’s verhogen en meer investeringen vragen. Het bevorderen van ‘Biologische’
productie met prijspremies resulteert niet in
meer areaal met mangrove-garnaalsystemen.
Beleidmakers geconfronteerd met het bord-
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AQUAcultuur Archief via
www.groenkennisnet.nl
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 Aquacultuur 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 AQUAcultuur (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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