ONDERWIJS & ONDERZOEK

Hoe Signify het leven van
vis en visteler verlicht
Door Jan Willem Henfling en Roel H. Bosma

Licht, het bepaalt ons dagritme en geeft sommigen van ons winterstress
en anderen lentekriebels. Voor vistelers is het een hulpmiddel geworden
waarmee ze hun bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. En niet alleen omdat
de nieuwste lichtbronnen minder stroom gebruiken, maar ook omdat hun
dieren dankzij het “derde oog” groeistuipen krijgen. Om ook de lezers van
Aquacultuur in te lichten staken de auteurs hun licht op bij Signify (een
“wees” van Philips). Het interview werd on-line gedaan met digitale firewalls
en zo hielden we ook coronavirus buiten.
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Eindhoven is Philips of Lichtstad sedert 1912.
Wellicht het leukste stukje Eindhoven is het
Philips Museum in de oude lampenfabriek.
Per slot, wie aan Eindhoven denkt, denkt nog
steeds eerst aan gloeilampen, daarna aan allerhande apparaten en vervolgens aan een
biertje op het Stratumseind. Liefhebbers denken soms ook aan PSV. In het museum laten
vrijwilligers, gekleed in historische werkkledij, enthousiast zien hoe rond 1920 een kooldraadlamp gemaakt werd. Vervolgens leid je
jezelf onder andere langs de evolutie van het
kunstlicht: gloeidraadlamp, halogeen, spaarlamp en tenslotte de LED. Een sectie laat zien
hoe LED ontwikkelde van kleine puntlampjes
op geluidsinstallaties tot een wereld van toepassingen waarbinnen huis- tuin- en keukenverlichting tegenwoordig een onbetekenend
onderdeel lijkt te zijn. Huidige en toekomstige
toepassingen in de tuinbouw en veeteelt worden getoond, maar daar zul je de visteelt (nog)

Afbeelding 1: Remco Lansbergen, General Manager Aquaculture bij Signify met een onderdeel
van een luminaire voor de visteelt.
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missen. Onterecht wat ons betreft, want recente toepassingen in de visteelt vormden de
aanleiding om te gaan praten met een Eindhovenaar, die het leven van vissen en vistelers
wil verlichten.
Remco Lansbergen (50) is General Manager
Aquaculture bij Signify (voorheen de lichtdivisie van Philips) en “verantwoordelijk voor
de marketing van LED toepassingen in de visteelt die op de lange termijn moet leiden tot
nieuwe voorstellen voor de markt”. Hij werkt
sedert 2004 bij Philips en ging in 2018 mee naar
Signify, toen dit een zelfstandig bedrijf werd
(met in 2020 wereldwijd bijna 39.000 medewerkers). Zijn team werkt nauw samen met
onderzoekers van de Universiteiten van Stirling, Shanghai en Bergen aan toepassingen
van licht in de aquacultuur.
Lansbergen geeft in grote lijnen aan hoe Philips over een periode van 10 jaar evolueerde
van producent van lampen, middels de snelle
opkomst van LED systemen tot leverancier
van “light solutions” voor particulieren, overheden en bedrijven. Gloeilampen hebben een
beperkte levensduur, maar LED’s gaan zeer
lang mee. Het bedrijfsmodel moest dus volledig op de schop: van het produceren van zoveel mogelijk lampen van allerlei typen en maten, tot het creëren van waarde middels licht.
Dit laatste klinkt abstract, maar surf naar de
website van Signify (signify.com) en de veelheid aan “waarden”, toepassingen, van licht
lijkt zowel duizelingwekkend als verwarrend,
en tevens zeer renderend.
Bio-adaptieve verlichting
Na zijn inleiding vervolgt Lansbergen: “Lang
geleden reeds maakten wij de stap naar bioadaptieve verlichting. Dat betekent dat je
bepaalde delen uit het kleurspectrum gaat
gebruiken om gewenste effecten (op mensen,
dieren en planten) te bewerken. Bijvoorbeeld,
je kunt melatonineproductie bij mens en dier
onderdrukken, of juist versterken. Dergelijke
verlichting kun je gebruiken in scholen, in
ziekenhuizen en dat is hoe we meerwaarde

Afbeelding 2: Verlichting onder wateroppervlak verbetert rendement voer en vermindert wellicht de
infectiedruk van zalmluis in de zalmkooien.
creëren. Dat is een vertaling die we niet alleen
gemaakt hebben naar mensen, maar ook naar
dieren en planten. Een jaar of vier, vijf, geleden hebben wij een business unit opgezet, die
heet AgriCultuur, en daarbinnen vind je drie
disciplines. De eerste was Horticultuur, denk
aan licht voor de fotosynthese van sla, tomaten en andere gewassen, de tweede huisdieren
(Animals) met in de eerste plaats kippen en
varkens, en de derde tak, en dat is dan mijn
sport: Aquacultuur. Die aquacultuur doen we
met een klein toegewijd team van vier personen die zich bezighouden met R&D: werken
aan voorstellen die volgend jaar in de markt
verschijnen, of zelfs dit jaar nog. Daarnaast
heb ik een researchteam van acht tot tien
mensen, samengesteld uit het personeel van
Signify, die werken aan aquacultuuroplossingen voor de toekomst.” Hij licht toe: heel
Signify heeft een algemene researchorganisatie met zo’n 500 tot 600 mensen, waarvan

een tiental beschikbaar is voor fundamenteel
onderzoek naar toepassingen van licht in de
aquacultuur. Dat is net zo in de andere agrisectoren waar toepassingen worden bedacht
die de boer kunnen ondersteunen met licht als
een stuk gereedschap. Lansbergen vervolgt:
“Daarnaast hebben we, om het teamplaatje
compleet te maken, marktspecialisten die zich
bezighouden met het doorvertalen van de
voorstellen naar de klant”.
Aquacultuur
Ons werk is geboren uit de noodzaak om verlichting te installeren voor zalmkwekers. Ongeveer tien jaar geleden zijn wij begonnen met
het vervangen van de metaalhalideverlichting
naar LED. Dit boden wij aan bij Noorse zalmkwekers voor zowel gebruik op land, bijvoorbeeld in de hatcheries, als voor zeekooien.
Natuurlijk dachten we eerst aan de voordelen
van energiebesparing, maar LED lampen heb-
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Afbeelding 3: Een luminaire bevat
tientallen tot honderden individuele
LEDS die automatisch of handmatig
kunnen worden aangestuurd op kleur
en intensiteit van het licht.

1) De pijnappelklier of epifyse
(Engels: pineal gland) wordt bij
vissen, reptielen en amfibieen
ook wel het derde oog genoemd.
Het orgaan is lichtgevoelig en
vooral van belang als producent
van het hormoon melatonine,
dat een rol speelt in het dag/
nacht ritme van dier en mens.
Er zij n aanwij zingen dat melatonine, of mogelijk een nog
onbekend epifyse hormoon, de
ontwikkeling of rijping van de
geslachtsklieren remt.

ben ook andere voordelen boven de gasontladingslampen, zoals de snelle opstart en het
spelen met de kwaliteit van het licht: kleur,
periodiciteit en intensiteit. Zo kwamen wij in
contact met de universiteiten van Stirling en
Bergen. Uit dat onderzoek kwam naar boven
dat zalm heel ontvankelijk is voor licht, niet
alleen via de ogen, maar via de pijnappelklier1),
die gevoelig is voor bepaalde golflengtes van
licht, en dan kom ik terug op mijn inleiding.
Het voordeel van LED is dat je alle ongewenste elementen van het licht kunt uitfilteren en
gewenste kunt versterken. Dit betekent voor
de verlichting richting zalm, dat we met name
het blauwe licht, dus de korte golflengtes, en
het groen aanzetten omdat we weten dat zalm
in de fase voor maturatie daar het meest gevoelig voor is.”
Nu volgt een tussenfase in het gesprek, waarin
Lansbergen aan ons uitlegt wat LED lampen
nu precies zijn en hoe ze verschillende kleuren kunnen produceren. We leren ook dat de
mensen van Signify het niet hebben over lam-
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pen. Dat zijn de dingen die je ergens indraait
om licht te krijgen, maar ze hebben het over
armaturen of fittings, of zelfs nog liever over
luminaires. Uiteindelijk gaat het over lichtrecepten en nu begrijpen we eindelijk de betekenis van wat we in de introductie hoorden:
waarde creëren middels licht. Lansbergen: “Als
wij praten over een lichtrecept dat we aanbieden aan een zalmkweker, dan praten we over
een armatuur boven het water, of in het water, over een bepaald spectrum en een fotoperiode waarin het licht wordt aangezet, dan
wel gedimd, dan wel uitgezet. En, we praten
over een bepaalde distributiehoek, zodat die
pijnappelklier het beste wordt bereikt en we
praten over een bepaalde lichtintensiteit. Dat
systeem wordt gecontroleerd door de kweker
vanuit een boot bij de kooi, vanuit een centrale, of automatisch door sensoren die bijvoorbeeld vaststellen hoeveel daglicht aanwezig is
en dus wat ontbreekt om een gewenst effect
te bereiken.”

Afbeelding 4: LED verlichting wordt toegepast in Noorwegen en bij Australis, de grootste zalm producent van Chili.

Verbreding
Toen kwam de vraag of ervaringen opgedaan
in de zalmindustrie ook kunnen worden toegepast bij andere soorten kweekvis. Vanuit die
vraag is Signify druk gaan experimenteren en
is het nu begonnen om de ideeën aan te bieden in andere visteelten. Lansbergen noemt
zeebaars, zeebrasem, kabeljauw, tilapia, yellow
tail kingfish en als meest recente toepassing:
witte garnaal (Litopenaeus vannamei). In deze
context komt aan de orde dat licht een belangrijke rol kan spelen in het sturen van het
gedrag en de activiteit, het efficiënter maken
van de voeding en nog andere factoren die
van belang zijn voor de kweker. Ook is licht in
hatcheries interessant, want ze beïnvloedt de
ontwikkeling, de voeding, en wellicht de sekse
van de larven en pootvis.
We bespraken enkele voorbeelden van recent
onderzoek. Bij Tilapia leek de belangrijkste
bijdrage van LED-verlichting de effectieve
verlenging van de daglengte, waardoor de vissen niet alleen meer eten, maar ook de algen

Specifiek licht gericht
op het “derde oog”
beinvloedt de fysiologie
van de vis.
langer doorgaan met produceren van zuurstof waardoor de vissen langer actief blijven
(Kader 1). Uit niet gepubliceerd onderzoek van
Signify bij 35 projecten bleek dat de productie
van zalm gemiddeld met 12,5 % toenam, zowel
in zeekooien als in RAS-systemen, vooral doordat de zalm niet merkt dat het winter wordt
en niet afrijpt. Het vlees blijft stevig en dus
blijft ook de kiloprijs jaarrond stabiel. Bovendien lijkt het er op dat luminaires geplaatst
in de waterkolom, de zalm aantrekt naar een
diepere waterlaag, waardoor de infectiedruk
van aan de oppervlakte zoekende zalmluis afneemt (Kader 2).
Signify ondersteunde met innovatieve lu-
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Onderzoek bij tilapia

Samen met South China Agricultural University (Guangdon Prov.) verrichtte Signify onderzoek naar de toepassing van
LED verlichting bij de kweek van tilapia in
vijvers. Het bijgaande plaatje is een studiotekening van de voorgestelde luminaire opstelling. De Signify website claimt een VCR
die 10 tot 12% lager is onder invloed van de
toegepaste LED verlichting (een luminaire
per 100 tot 150 m2) en een netto toename
van de productie per vijver van 1770 kg vis
in vergelijking met vijvers zonder extra licht.
Ook wordt gemeld dat de waterkwaliteit
verbeterde, maar in welk opzicht wordt niet
duidelijk gemaakt. In het onderzoek waarop
deze proef bouwde vergaten de onderzoekers het interactie effect te analyseren;
reviewers zijn vaak niet kritisch genoeg [3].
Dat LED verlichting van verschillende golflengtes de groei van tilapia (pootvis) positief kan beïnvloeden suggereert een studie
uit 2020 van een groep Mexicaanse onderzoekers [4]. De Mexicanen concluderen dat
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de lichtcompositie (kleur) vooral van invloed is op de voeropname en dus wellicht
op de zichtbaarheid van het voer. Dit stemt
overeen met andere studies waarnaar zij
verwijzen. Daarnaast merken zij op dat ook
de eiwit/vet verhouding wordt beïnvloed
door de kleur van het licht. In de Chinese
praktijkstudie wordt helaas niet ingegaan
op de oorzaak van de lagere VCR en hogere
productie: was dit de langere fotoperiode
en dus de tijd dat vissen voeden op zicht?
Leidt de langere fotoperiode tot grotere fotosynthese van algen en dus beschikbaarheid van algen en copepoden als voer? Of
leidt verlenging van de lichtperiode tot een
lagere zuurstofstress in de vroege ochtend,
wanneer algen en tilapia concurreren om
zuurstof? In dit laatste geval zou dan geen
of minder energie nodig zijn om paddle
wheels aan te drijven, terwijl de productiviteit van de vijvers toch toeneemt. Een tweesnijdend mes …

De productie van zalm,
in kooien en in RAS,
groeide met 12,5%.

minaires de productietoename van Yellowtail bij Kingfish, maar wat het aandeel van
’t merk precies was is niet vast te stellen (zie
ook Aquacultuur 34 in 2019). Adri Bout van
Seafarm koos niet voor een systeem van Signify maar wel voor groene leds (zie het vorige
nummer van Aquacultuur). Lansbergen geeft
ook een voorbeeld uit de Horticultuur en wel
van sla, die in traditionele teelt 200 literwater
per kg nodig heeft, maar onder LED maar 2,5
liter. LED licht geeft zo misschien een nieuwe
stimulans aan City Farming inclusief Aquaponics.
Lansbergen illustreerde hoe bedrijfsonderzoek samen met universiteiten en als onderdeel van fundamenteel onderzoek in het
kader van PhD projecten uitmondt in praktijktoetsen en tenslotte in voorstellen aan
de grote spelers in het veld. In die fase worden demonstraties op bedrijfsschaal gedaan,
waarbij gekeken wordt naar duurzaamheid,
kwaliteit van het product en rendement door
middel van lichtrecepten in alle agrosectoren,
en nu dus ook in de aquacultuur. Signify is zo
succesvol in de aquacultuur, dat andere bedrijven ook deze sector exploreren. Daarnaast
levert Signify veel systemen via adviseurs en
installateurs zoals het wereldwijd opererende
ScaleAQ.
We concluderen dat Signify inderdaad het leven van velen verlicht. Op onze vraag naar de
rentabiliteit van al deze verlichte inspanningen bleek dat zelfs aandeelhouders het licht
op waarde weten te schatten.

Afbeelding 5: Kees Kloet, CEO van Kingfish: “Om
succesvol te zijn in RAS, moet je alle zaken goed
voor elkaar hebben. Licht is een zo’n factor. We
kozen voor verlichting van Signify vanwege hun
expertise en betrouwbaarheid en ook omdat zij
de eerste waren om LED verlichting te ontwikkelen voor toepassing in de aquacultuur. Ze
verrichten ook lange termijn onderzoek op ons
gebied. De resultaten die we zo bereiken geven
voldoende vertrouwen om de productie verder
op te voeren” (Foto: Kingfish)

Afbeelding 6: Beurshandelaren worden zo te
zien ook blij van Signify
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Wat vindt de professor?

Toen hij nog werkte aan
zijn proefschrift bij de Universiteit van Nancy (Frankrijk), zag Professor Hervé
Migaud hoe fotoperiode en
temperatuur samen de rijping van gonaden in snoekbaars besturen. Op zoek
naar mogelijkheden zijn
ideeën verder te ontwikkelen belandde hij in 2002
aan de Universiteit van Stirling (Schotland),
met als resultaat tientallen papers over de
invloed van licht (fotoperiode, intensiteit,
spectrum) op de rijping van gonaden, het
uitkomen van eieren, en de productie en
het welzijn van zalm. Nu leidt hij de afdeling Aquacultuur (31 academici en vele PhD
studenten) en begeleid acht PhD’s, maar hij
kende ook jaren met 13. Hij is sedert 2020
president van de ‘European Aquaculture
Society’ (EAS) en leidt de ‘Aquaculture Research Collaborative Hub’ in het VK (ARCH
UK). In 2013 ontvangt Migaud een eerste
toelage van Philips Lighting BV (£ 60.000).
Hij vond dat door lichtbronnen op 10 meter
diepte en het voeren van zalmen op 5 meter, de infecties met zalmluis verminderen
omdat de naupliuslarven zich verzamelen
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aan de oppervlakte van het water [1]. Hij is
niet onder de indruk van publicaties [2, 5 en
6] die anders suggereren: “inderdaad, zalmluis beweegt naar licht, maar is zo’n slechte
zwemmer dat gericht zwemmen naar een
bepaalde diepte niet mogelijk is” (Aquacultuur: De recente studies geven geen uitsluitsel en zaaien twijfel).
Zijn antwoord op de vraag: “Stel dat Signify
morgen € 500.000 beschikbaar stelt voor
innovatief onderzoek naar licht, waar zou jij
dan de prioriteit leggen?”, verraadt dat hij
niet alleen onderzoeker, maar ook bestuurder is: “ ... wie ben ik om Signify te vertellen
wat ze moeten doen?” Na een digitale por
vervolgt Migaud: “Je kunt licht inzetten in
alle levensfasen van gekweekte vissen en
andere aquatische organismen om hun
natuurlijke gedrag te versterken.” Hij werkt

De drietrapsonderzoeksraket,
fundamenteel, praktisch en
aan een literatuuroverzicht dat onze vraag
zal beantwoorden en adviseert volgend jaar
Reviews in Aquaculture te volgen. Hij geeft
voorbeelden van dat “natuurlijke gedrag”.
Eieren van de meeste soorten komen beter
gesynchroniseerd uit bij een duidelijk dagnacht regime, met licht van zeer lage intensiteit. De larven ontwikkelen beter in licht,
dan in donker, maar bij te veel licht zullen de
reserves in de dooierzak sneller opraken dan
wenselijk is, en dooierzakken kunnen zelfs
beschadigen. Bij de opkweek van larven tot
pootvis en in latere stadia is licht van belang,
vooral bij vissoorten die voeden op zicht.
Spectrum, fotoperiode en lichtintensiteit zijn
in vrijwel alle vissoorten van belang bij voeding, gedrag, welzijn en efficientie. Hij is het
eens met Signify dat licht in veel aquacultuur
systemen een kosteneffectief hulpmiddel is
en dat verder onderzoek veel kan opleveren.
Migaud benadrukt dat de chronobiologie van
de vis te sturen is via lichtrecepten, maar dat
de invloed van licht bij de vis via de pijnappelklier en de melatonine (het belangrijkste
hormoon van die klier), minder evident is
dan bij zoogdieren. In dit opzicht schetst hij
een genuanceerder beeld dan Lansbergen
van Signify. Aan de interactie licht en chronobiologie valt nog heel veel te ontdekken
zegt hij met een grote grijns, want vissen zijn
zelfs gevoeliger voor licht dan wij mensen en,
doordat de invloed van licht op vissen zo direct is, kun je hetgeen je begrijpt ook vrijwel
meteen toepassen. Hij verwacht dat licht regimes vooral van belang zullen blijken te zijn
in RAS systemen en dat lopend onderzoek al
op korte termijn zeer toepasbare resultaten
zal opleveren.

demonstratie, bracht Signify
significante winst, en ons
duurzaamheid.
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Afbeelding 7: In Nederland kocht Kingfish al een lichtsysteem van Signify.
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