De achterkant

Aan tafel bij Sietze Leenstra
Sietze Leenstra was redacteur van AQUAcultuur van april 1994 tot april 2008. In feite
informeerde hij ons al in de tijd hieraan voorafgaand en houdt hij ons ook nu nog op de
hoogte. Jos Scheerboom zit nog wel eens met hem aan tafel en doet hierover verslag.
Begin 1979 sprak ik hem voor het eerst: tijdens de lunch op Zodiac (tot 1984 onderdeel
van de Landbouwhogeschool, daarna van
Wageningen-UR). Ik was toen docent in de
vruchtbaarheid en voortplanting van landbouwhuisdieren en had ook 4 studenten
van de vakgroep Visteelt en Visserij onder

het gehoor. Al wandelend langs de visbassins (dat gebeurde toen echt) gaf Sietze als
vanzelf de nodige toelichting.
Leenstra was vanaf het begin van Zodiac
betrokken bij de ontwikkeling van de visteeltaccommodatie en de technische en
wetenschappelijke ontwikkelingen.
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Binnen afzienbare tijd staat ook hem de
pensioengerechtigde leeftijd te wachten.
Gezien zijn respectabele ervaring en kennis kan het raadzaam zijn op deze plaats
vast te leggen wat hij de laatste 33 jaar als
belangrijk heeft ervaren.
Wij lunchten bij hem thuis. Sietze wees ons
als eerste op de verstrekkende gevolgen
voor de visteeltsector van het artikel dat
verscheen in Aquacultuur 1997, nr. 4.
Hierbij raden wij dan ook elk lid van het
NGvA aan het artikel (nogmaals) te lezen,
nu de minder recente afleveringen van dit
blad binnenkort digitaal zijn in te zien.
Leenstra: ‘Een EC-meter(apparaat waarmee
de elektrische geleidbaarheid kan worden
gemeten als maat voor het zoutgehalte,
red.) is een uitstekend hulpmiddel bij het
management van een visteeltsysteem.
Hiermee kan binnen een paar dagen het
watervolume van een teeltsysteem worden
bepaald, men kan er de waterverversing
mee regelen, en men kan er enige ziekteverwekkende bacteriën mee onder controle
krijgen. Ook kan men door het zoutgehalte
van het teeltwater te verlagen, vissen tot
paaien aanzetten. Een verlaging van het
zoutgehalte is met een EC-meter nauwkeurig te volgen.
Neem bijvoorbeeld wat in veel laboratoria
gebeurt waar zebravisjes (Brachydanio
rerio) als proefdier worden gebruikt en
waar men eitjes en larfjes van vergelijkbare
kwaliteit wenst te verkrijgen: door de EC van
het kweekwater te verlagen – door te verversen met mineraalarm water - van 1000
microS/cm naar 180 microS/cm zet men
de ouderdieren tot paaien aan. Na ei-afzet
(die de dag na de EC-verlaging plaatsvindt)
geeft men de ouderdieren optimaal te eten.
Er worden dan onder vergelijkbare omstandigheden nieuwe eieren aangemaakt
waarover men naar wens en na verlaging
van de EC kan beschikken. Ook bij de kweek
van Paramecium, een voedseldiertje voor
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veel vissenlarven, speelt de EC-meting een
onmisbare rol. En ik wil toch ook nog eens
wijzen op het belang van een EC-meter bij
het onder controle houden van pathogene
bacteriën.
Over pathogene bacteriën gesproken! In
AQUAcultuur mogen van mij ook nog wel
eens de gevaren van de bacterie Mycobacterium worden benadrukt, de verwekker
van vis-tuberculose die ook bij mensen
gevaarlijke infecties kan veroorzaken. In dit
blad is dit wel eens genoemd, maar het mag
best nog eens worden herhaald:
Mycobacterium is een zoönose die niet
alleen bij vis levensgevaarlijke aandoeningen veroorzaakt, maar ook bij de mens. En
ondergetekende weet dit als geen ander:
twintig jaar geleden importeerde ik uit
Singapore 200 pootvisjes van de reuzengoerami met de bedoeling deze onder
praktijkomstandigheden op te laten groeien
als consumptievis. De dierverzorger kreeg
toen abcessen rond een verwonding aan
zijn arm. De specialisten in het ziekenhuis
wisten er geen raad mee, maar gelukkig
wist Olga Haenen van het CVI de ziekteverwekker aan te wijzen en een passende
manier van behandelen voor te schrijven.
Leenstra: ‘Het is ook eens gebeurd dat een
dermatoloog op het punt stond een arm
die – wat later bleek – besmet was met vistuberculose, te amputeren. De patiënt was
gestoken door een algeneter; de wond werd
een infectie die niet genas en groter werd.
Een echt probleem is dat Mycobacterium
gewoon in open water voorkomt: elke
sportvisser die een vis aan de haak slaat,
kan er mee worden besmet. Sportvissers en
fileerders van vis zouden er om deze reden
goed aan doen beschermende handschoenen dragen.’
Wij spraken ook over de Nederlandse
Wet- en regelgeving, met name de Wet op
de Dierproeven. In de volgende aflevering
staat hierover meer.

