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Zeewierkweek in de
Glazen Stad
Onderwaterboeren en Koppert Cress kweken plantaardige kaviaar
Door Peter G.M. van der Heijden

In Monster, aan de rand van het Westland, liggen de kassen van Koppert
Cress. Dit bedrijf heeft zich toegelegd op niet-gangbare groentegewassen
zoals mini-groenten, verschillende soorten waterkers, eetbare bloemen,
oesterblad, zeevenkel, zeekraal, etc. Producten die vooral gevraagd zijn in
de horeca. Drie jaar geleden is het bedrijf in samenwerking met het bedrijf
‘Onderwaterboeren’ van Hendrik Staarink begonnen met de teelt van een Oost
Aziatische zeewiersoort ‘sea grapes’, of ‘umibudo’ in het Japans. Hieronder een
verslag van mijn bezoek aan het bedrijf begin oktober.

Nadat ik uit de bus ben gestapt is het even
zoeken en vragen, maar de receptioniste van
de eerste vestiging van Koppert Cress waar ik
naar Hendrik Staarink vraag, geeft me goede
aanwijzingen. Ik moet bij de andere vestiging
zijn, enkele honderden meters verderop richting het dorp. Na kennisgemaakt te hebben
gaan Hendrik Staarink en ik met een bakje
koffie buiten in de zon zitten, en beantwoordt
hij mijn eerste vragen. Later lopen we langs de
bassins met zeewier en komen de meer technische details van de teelt aan bod.
Het begin
Hendrik is aan Wageningen Universiteit afgestudeerd in Land & Water Management.
Tijdens een stage in Indonesië, waar hij de
milieueffecten van kooicultures in reservoirs
onderzocht, kwam hij voor het eerst met zeewier in aanraking. Na zijn afstuderen werd tijdens een opdracht in Zeeland zijn interesse in
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zeewierteelt verder aangewakkerd. Op eigen
houtje en aanvankelijk meer als hobby, begon
hij op kleine schaal met de teelt van zeedruif
Caulerpa lentillifera. Hij stichtte het bedrijf
Onderwaterboeren. Drie jaar geleden, tijdens
een door de Librije georganiseerde ‘farmers’
market’ waar chef koks en andere mensen uit
de horeca kennis kunnen maken met nieuwe
gewassen en producten en met de mensen
die ze kweken, kwam Hendrik in contact met
Koppert Cress. De zeedruiven van Onderwaterboeren leken voor dit bedrijf een aantrekkelijk aanvulling op hun assortiment ongewone en exclusieve tuinbouwproducten.
Koppert Cress en Onderwaterboeren werden
partners. In een grote hal van één van hun
vestigingen in Monster bouwde Koppert Cress
een geïsoleerde ruimte (het zeewier is een tropische soort die het beste bij 25 tot 30 oC gedijt). Er werden 4 grote, langwerpige bakken,

Zeedruif, Caulerpa lentillifera
enkele kleinere bassins, een opslagtank voor
zeewater, pompen, filters en andere apparatuur geplaatst en Hendrik kon aan de slag met
verdere ontwikkeling en optimalisatie van de
kweek. Een deel van de ontwikkelingskosten
werd afgelopen jaar mede gefinancierd door
een subsidie van de gemeente Westland. Voor
de afzet zorgt Koppert Cress, het bedrijf heeft
een uitgebreide marketing- en distributieafdeling. Een beginnende kweker kan meestal
slechts dromen van zo’n zakenpartner, voor
Hendrik werd het realiteit.
De teelt
Caulerpa komt voor rond Japan, Vietnam,
Thailand en de Filippijnen en wordt daar ook
door de lokale bevolking gegeten. In Monster
wordt het zeewier vastgezet op plastic roosters en in bassins geplaatst. Per bassin zorgt
een aparte pomp voor recirculatie van het

zeewater langs UV-lampen en een eiwitafschuimer; in de bassins is een stroming van
ca 5 cm/seconde (door ondergetekende met
het blote oog geschat). Vers zeewater wordt
vanuit de Oosterschelde met een tankwagen
aangevoerd. Er wordt maar heel weinig afvalwater geloosd want zeewier zelf maakt het
water niet vuil. Aan het water worden de macro- (N, P, K, Carbonaat) en de micronutriënten
toegevoegd die planten nodig hebben, maar de
voor deze soort optimale hoeveelheid, en de
verhouding tussen de verschillende voedingsstoffen is nog steeds onderwerp van testen en
proberen. Ook wordt er gezocht naar optimale
stroomsnelheid, en naar kleur, hoeveelheid,
duur en soort licht. Een exemplaar van het
laatst uitgekomen nummer van Aquacultuur
met het artikel over Signify is dan ook heel
welkom.
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Caulerpa lentillifera zoals het in de bakken groeit.

Koppert Cress en Onderwaterboeren telen als
enig bedrijf ter wereld deze zeewiersoort binnen, onder gecontroleerde omstandigheden.
Dit biedt de mogelijkheid voor jaarrond teelt
en levering. De invoer van vers zeewier vanuit Azië is onderhevig aan seizoenen en aan
bederf onderweg. En hoewel hij heel enthousiast vertelt en alles laat zien is Hendrik wat
terughoudend met beantwoorden van vragen
over technische en economische details van
het teeltproces. Dat begrijp ik goed want die
heeft hij in samenwerking met Koppert Cress
de afgelopen jaren met vallen en opstaan ontdekt, en hij heeft er natuurlijk geen belang bij
een mogelijke concurrent vooruit te helpen.
Wel wil hij kwijt dat voor de gehaltes voedingszouten in het water de kreet ‘less is more’
goed van toepassing is. Soms zelfs zo ‘less’ dat
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Het telen van zeedruif
in een kas is uniek in de
wereld.
je je afvraagt waar ze het vandaan halen, aldus Hendrik.
Het product: Moai, plantaardig kaviaar
Wekelijks worden scheuten van 5 tot 10 cm
geoogst, gereinigd en in kleine potjes zeewater
verpakt en verzonden. De zeedruifjes worden
op de markt gebracht onder de naam Moai
Caviar. Net als echte kaviaar wordt Moai Caviar rauw gegeten, vaak als garnering op vis,

In de emmers wordt het effect van verschillende gehaltes voedingsstoffen op de groei van Caulerpa
gemeten.
schaal- en schelpdiergerechten. De kleine bolletjes waaruit de plant grotendeels bestaat
spatten in de mond uiteen, net als bij de echte
kaviaareitjes.
Nog genoeg uitdagingen
Hoewel de productie en verkoop al enige tijd
op gang zijn, zijn er voor de Caulerpa-teelt in
Monster nog genoeg uitdagingen. Hendrik
somt er een paar op:
• De groei en productie zouden sneller moeten kunnen. De experimenten met voedingsstoffen, licht en doorstroming zijn
hierop gericht.
• Soms schiet het zeewier onverwachts in
bloei, stoot sporen af en sterft. Welke factoren aan dit bloeien bijdragen is nog niet
goed bekend.
• Met het zeewier en het water zijn ook algen meegekomen die voor een onwelkome
aanslag zorgen. De aanslag wordt biolo-

•

•

gisch bestreden maar niet elke alg is altijd
onder controle te krijgen.
Naast algen die voor aanslag zorgen dienen ook zweefalgen onder controle te
worden gehouden. De UV-lampen dragen
hieraan bij.
Ook zijn er andere kleine zeedieren, zoals
een klein, roodbruin anemoontje in de
kweek geslopen, maar die kan bij oogst
handmatig verwijderd worden.

Het voornaamste deel van zijn dagelijkse
werkzaamheden bestaat uit het vinden van
oplossingen voor deze beperkingen om zo tot
een optimale teelt te komen. Maar daarnaast
is Hendrik ook bezig met het testen van de
teelt van nieuwe zeewiersoorten. Hij laat me
een stukje proeven van een ander soort zeewier waarvan nog maar een kleine hoeveelheid in het bedrijf aanwezig is. De smaak is
zeer ongewoon en verrassend. Op mijn vraag
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Moai Caviar is al op de
markt maar de kweek kent
nog uitdagingen.

hoe deze soort heet en waar hij vandaan komt
volgt slechts een glimlach. Nee, liever ook
geen foto. Ik denk dat ik nog een tijdje geduld
moet hebben voordat Koppert Cress deze
soort op de markt brengt en ik het zelf kan
aanschaffen.
Om Moai Caviar te proeven hoef ik niet op
stap: Hendrik geeft me enkele potjes mee. De
dagen na mijn bezoek voegen die thuis aan de
salades en visgerechten een lekkere, een exotisch element toe.

Hendrik Staarman

Potje Moai Caviar
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