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Excursie Aquacultuur en Visserij van
de leerlingen van de Groene Welle
Door Magnus van der Meer

Leerlingen van de MBO sportvisserij opleiding van de Groene Welle in Zwolle zijn donderdag 23 januari jl. in Friesland op excursie geweest. Ze werden begeleid door Wim Zweep
(docent sportvisserij) en Magnus van der Meer (docent aquacultuur). In Zwolle wordt naast
het opleiden van mensen voor de hengelsportsector ook aandacht besteed aan viskweek.

Zo wordt er gewerkt aan de voortplanting
van onder meer karper, meerval en tilapia.
De kweek vindt plaats in kleine varianten
van in Nederland gangbare viskweeksystemen. Leerlingen krijgen eerst de eerste
beginselen van viskweek bijgebracht op
school en ter afsluiting van dat vak wordt
een excursie georganiseerd. Dit jaar ging
de tocht naar Rohel in Friesland.

van het water en het gebruik van zout, zuur
en loog om ziektes te voorkomen. Ook de
groei van de vissen, het voeren van de
vissen en alle andere dagelijkse werkzaamheden hadden de belangstelling van de
leerlingen. Ze stonden vooral lang stil bij de
voerautomaten waaronder de paling lag te
wachten op het voer dat naar beneden viel.

De groep van 26 leerlingen werd eerst ontvangen op palingkwekerij Troelstra Aquacultuur BV. Dennis Schokker, leerling van
de Groene Welle, loopt stage bij dit bedrijf.
Dennis leidde samen met eigenaar Johan
Troelstra en medewerker Hielke Prins de
groep rond. Tijdens de tocht door het hele
bedrijf werd de leerlingen getoond hoe de
paling hier binnenkomt als glasaal van 0,3
gram en het bedrijf weer verlaat met een
gewicht tussen de 120 en 250 gram. Elk jaar
komt ongeveer 600 kilo glasaal het bedrijf
binnen en verlaat een 150 ton marktwaardige paling het bedrijf.
In de kwekerij wordt de paling voorzien van
voer, een rustplek en lekker warm water. Er
werden veel vragen gesteld over het filteren

Eppie Visser laat zien hoe een fuik in het water
staat en paling vangt
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Hielke Prins wijst naar de filters en legt uit
hoe het water in de kwekerij schoon wordt
gehouden

Troelstra vertelde dat het bedrijf al een 20
jaar bestaat en begonnen is met het kweken
van paling uit Canada. Nu wordt alleen nog
maar gekweekt met glasaal afkomstig uit
Zuid-Europa.
Zowel leerlingen als palingkweker leken tevreden over het bezoek.Troelstra: “Leuk om
te zien hoe zonder uitzondering iedereen
serieus geïnteresseerd was in de palingkweek. Ik wist al dat Dennis hier op zijn plek
is omdat hij zowel gek is van vissen maar
ook verstand heeft van elektrotechniek.
Maar ik zie nu dat er wel meer leerlingen
rondlopen die als stagiair iets extra’s kunnen brengen.” Docent Wim Zweep had als
stagebegeleider van Dennis al een keer het
bedrijf bezocht en zal graag een volgend
jaar opnieuw naar Troelstra gaan: “We
waren welkom en mochten overal komen
en alles vragen. De leerlingen kunnen zien
hoe het hier in de praktijk toegaat. Voor hen
is dat een voorproefje want volgend jaar
mogen ze op school zelf in actie komen:
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het vermeerderen van karper, meerval of
tilapia en het daarna opkweken in één van
de kweeksystemen op school.”
Er zullen niet veel plaatsen in Nederland
zijn waar én een palingkweker én een palingvisser wonen. Maar in Rohel, een paar
kilometer vanaf de kwekerij van Troelstra
woont beroepsvisser Eppie Visser op een
prachtige plek aan het Tjeukemeer. Het
waaide en regende, dus ontving Visser
ons in zijn verwarmde schuurtje. Door de
vele netten was het wat krapjes maar ook
gezellig en onmiddellijk kwam een goed
gesprek op gang. De leerlingen waren
vooral benieuwd hoe Visser viste. Zoals
in het overvolle schuurtje duidelijk te zien
was: hij vist vooral met fuiken, op paling.
Maar ook liet hij dobbers zien met één
haak eraan en vertelde over het aas dat er
aan werd gedaan. Naast het vastgestelde
quotum mag hij nog wat van de bijvangst
aan snoekbaars aanlanden en verkopen.
De Friese vissers vissen beheerst en zetten
ook elk jaar zelf glasaal of pootaal uit in hun
water. Hoewel het met de palingstand niet
heel goed gaat vertelde Visser dat hij dit
jaar het quotum makkelijk had vol gevist.
Visser gaf wel aan dat de palingstand nu
minder is dan vroeger. Hij vertelde ook aan
dat dat voor andere soorten ook geldt: “Het
water wordt steeds schoner en bevat steeds
minder voedsel voor de vis. De paling wordt
hier ook magerder en dat betekent minder
kwaliteit.” In de Friese binnenwateren zijn
nu nog 14 beroepsvissers actief. Voor zover
Visser weet waren zeker drie generaties
Visser voor hem ook al beroepsvisser in
hetzelfde water. Maar omdat er minder te
vangen is, is het maar helemaal de vraag
of zijn bedrijf wel een opvolger gaat krijgen.
Natuurlijk zijn leerlingen van een sportvisacademie niet bij voorbaat de beste vrienden van een beroepsvisser. De leerlingen
werd aan het eind van de excursie dan ook
gevraagd wat ze vonden van de praktijk van

deze beroepsvisser. Zonder uitzondering
werd gezegd dat ze het bezoek aan een
beroepsvisser heel verhelderend hadden
gevonden: “Ik heb hier kunnen zien en
horen dat beroepsvissers toch niet zo maar
alle vis uit het water halen. Alle verhalen
die ik soms hoor over beroepsvissers lijken me erg overtrokken.” En: “Net als een
sportvisser is ook deze beroepsvisser met
veel passie bezig met vis”.
In de winter ligt de beroepsvisserij in
Friesland stil, dus lagen de netten, boten
en bunnen op het droge. Toch werd dit
bezoek een succes, niet alleen door wat er
nog wel te zien was maar vooral ook door
de discussies die op gang kwamen. Wat
kennis opdoen op school is nodig, maar
zo’n kijkje in de praktijk zal toch meer indruk
achterlaten. De excursie was dan ook meer

Johan Troelstra ontvangt ons in de kwekerij
en legt uit wat er bij palingkweken zo al komt
kijken
dan de moeite waard. Kortom: een zeer
geslaagde dag die zeer de moeite van het
herhalen waard is.

(Advertentie)

Goed wegen
is uw eerste winst!
Wij verkopen nieuwe en gereviseerde inbouw, oprij- en plateauweegschalen met garantie. Weegvermogen van 300 gram tot 30.000 kg.
Geijkt. Ook verkrijgbaar in RVS en loadcellen.
Kijk voor meer informatie op onze website www.armad.nl of maak een telefonische afspraak
(0411 – 67 55 22 / 06 51 200 204) voor een bezoek aan onze showroom (Industrieweg 4 te Boxtel).

www.armad.nl
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