BEDRIJFSREPORTAGE

Tarbotkwekerij Seafarm
Het kan altijd beter
Door Peter G.M. van der Heijden en Sietze Leenstra

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

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

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

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

Andere circulatie van
het water en roerspanen
in ondergedompeld
filter brachten 40%
energiebesparing
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Groen licht versterkt het
immuunsysteem van de
tarbot
geslachtsrijpe toestand gebracht. De rijpe
vrouwtjes en mannetjes, individueel herkenbaar door een chip, worden afgestreken. De
bevruchte eieren worden tot het uitkomen in
trechters op doorstroming geplaatst (foto 5).
De eieren komen bij 14o C na zes dagen uit. Er
wordt geselecteerd op uiterlijke kenmerken
zoals kleur, dikte en vorm.
Door temperatuur- en daglengtemanipulatie
kan Fry Marine nu drie keer per jaar paairijpe
ouderdieren en bevruchte eieren verkrijgen.
Men wil dit opvoeren naar vijf maal per jaar
voor een meer gespreide en stabiele productie
in de grow-out systemen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 | AQUAcultuur

36e jaargang

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

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

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

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

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

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

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

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

Openheid en contact met
consument zijn belangrijk

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