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Jan van Rijsingen en het Inter Aqua systeem

Deens;.concept; paling uit Helmond
Vanaf 1992 behartigt Jan van Rijsingen te Mierlo de belangen van Inter Aqua Benelux B.V.,
dochteronderneming van het van oorsprong Deense bedrijf Inter Aqua. Eerder (i n 1988)
startte hij in Helmond onder de naam Royaal B.V. een 25 tons Inter Aqua Systeem voor
paling dat in 1990 was uitgebreid tot een 100-tons kwekerij. In januari 1994 werd Van Rijsingen voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI).
Vader en de vijf gebroeders Van Rijsingen zijn
niet aileen actief in de paling, maar ook op het
gebied van de (diepvries)groenten en de varkens. Wie Jan nog niet kent en bij Royaal BV
naar Van Rijsingen informeert, moet niet gek
sta an te kijken als hij/zij te maken krijgt met
vader of met een van de broers . Jan is dan op
een van de andere bedrijven of ergens onderweg. Kortom, er heerst hier een ouderwets
Foto boven:
• Vooraanzicht van Royaal B.
de weg.
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v., gezien vanaf

familiecorporatisme, zowel financieel al s qua
daadkracht.
Bedrijfsleidster bij Royaal BV is Carolie n Vancoillie, biologe en van Vlaamse origine. Verder
werken er twee volledige arbeidskrachten en
een (part-time) roker. Het bedrijf ken t een
hoge mate van automatisering (de voerverstrekking vindt plaats via vulpijpen; het sorteren geschiedt met behulp van een vispom p),
zodat men voldoende tijd heeft voor controle
en beraad. Eenmaal per maand komt dierenarts A.J .F. Bogaerts op bezoek om als 'praatpaal' te fungeren en om medicijnen te leveren.

Royaal B.V. is gevestigd op het indu strieterrein
van Helmond . Van bovenaf gezien heeft het
bedrijf de vorm van de wieken van een molen :
binnen elk van de vier wieken ligt een 25 ton s
systeem met, in het centrale gedeelte , een
sortee rruimte en uitzwembassins . Een van de
wieken is wat groter uitgevallen, omdat zich
hierbinnen een extra ruimte voor twee glasaalunits bevindt.
Tussen twee 'wieken ' in bereikt men via het
kantoor de centrale sorteerruimte . Rond deze
ruimte zijn ook werkplaats en machinekamer
gebouwd . Buiten het comple x staat een opslagtank voor zuurstof (zie foto), een koelcel
voor voeropslag en een bezinkput voor de vissenmest met overloop naar het rioo!. Nabij is
ook het woonhuis van de bedrijfsleidster gelegen.
Specificaties
Eerder verscheen in 'Aquacultuurnieuws' (juli
19$9) een reportage over het Inter Aqua
recirculatiesysteem .
De specificaties van een 25-tons afmest-unit:
20 rechthoekige visbassins (6 m x 1,2 m) met
een waterinhoud van ieder 5 m 3
4 filters (twee 'ondergedompelde' upflowfilters en twee 'druppelfilters') met een inhoud
van elk 16 m3 ; een 'module' van 10 bassins is
aangesloten op 1 upflow- en 1 druppelfilter.
Tussen twee modules in ligt een centrale
gang . De aan- en afvoerende buizen zijn boven
de grond gebouwd (in sleuven) . Het systeem

is binnen twee weken te plaatsen en nog sneller weer af te breken .
Teeltoppervlak:
160 m 2
Water in teeltsysteem :
110m3
Recirculatiedebiet:
420 m 3 per uu r.
Energieverbruik van 5 pompen:
15 kWh
360 m 2
Oppervlak (25-tons) kwe kerij:
Verversingsdebiet:
25 m 3 per dag
Een CV-ketel verwarmt via de lucht het water
(minimum watertemperatuur: 23 ,5 °C) . Het
gasverbruik is laag : in de wintermaanden
hooguit voor f 300,- per maand . Dit komt omdat ook de pompen en de vis sen en bacterien
warmte produceren . De af te voeren lucht pa sseert bovendien een warmtewisselaar.
Verdere voorzieningen zijn : een voorraadvat
van 16 m 3 waarin water kan worden opgewarmd, een noodstroomgenerator, een compressor, in ieder visbassin een noodbeluchtingssysteem en electronische bewaking voor
hoog/laag water in ieder bassin , voor stroomuitval, minimum zuurstofniveau en stagnatie
van pompen en blower.
Voor de opfok van eigen pootaal uit glasaal
hoort bij dit 25-tons 'afmest'systeem een unit
van 6 visbassins (3,4 m x 0,7 m) met bijbehorend upflow- en trickingfilter.
Ais we dit (oorspronkelijke) ontwerp vergelijken met die van andere commerciele teeltsystemen, onderscheidt Inter Aqua zich op de
volgende punten :
1. Er vindt geen inbreng van artificiele zuurstof plaats; de zuurstof wordt uitsluitend in
het druppelfilter uit de lucht opgenomen.
2. De visbassins zijn niet rond maar rechthoekig met een bodem die - met de waterstroom mee - schuin afloopt. Het rondstroomdebiet is hoog genoeg om de uitwerpselen met de stroming mee te nemen . Water met mest wordt vanaf het
diepste punt afgezogen . Voordat het een
bassin verlaat, passeert het een rooster (in
plaats van een borstelmachine); de dode en
zieke palingen worden hier opgevangen .
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Het roo ster dient dag elijks te worden ge'I'nspecteerd en sc hoongemaakt.
3, De met het water m eegevoerde vissenmest wordt door de driedim ens ionale w irwar van bacteriegroei in het ufJflowfilter opgevangen en omgezet in (ni euwe) bacteriele massa, Ook de kleinste zweven de deeltjes worden zo 'gevangen' en het re su ltaat
is helder water (bij veel systemen wordt de
me st mechanisch - met een zeef - verwijderd) ,
4, De filters dienen regelmatig t e worden
schoongespoeld , Na enige tijd bevindt zich
immers zovee l bacteriele massa in het upflowfilter dat de zuurstofvoorziening voor
bacterien en vissen in het gedrang komt (filters van andere systemen zijn 'z elfreinigend') ,
Het upflowfilter werd 1 keer per week en
het druppelfilter 1 keer per maand gespoeld, Het spoe len duurt een half uur per
filter, Onderin het upflowfilter bevindt zich
hiertoe een blower waarmee bij 10 ba r
1000 liter lu cht door de waterkolom wordt

• Paling op het rustrooster,
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geblazen', Het teeltwater wordt onderwijl
via een by-pass naar de vis gepompt.
5, Er wordt 'slib' uit de filters gewonnen (en
geen 'mest') , Vergeleken met vissenmest
bevat dit slib ee n hoger gehalte aan bacterieel eiwit; het zou daarom als voer voor tilapia's kunnen worden aangewenc;j. In ieder
geva l is dit sl ib minder be lastend voor het
mili eu,

De filosofie
De ontwerpers, Larsen en Brokdorff, gingen
uit van het co nce pt dat de teelt va n vis en de
ve rwijdering va n de uitwerpselen zo vee l moge lijk de processen moeten benaderen zoa ls
deze in de natuur voorko men , Bovendien
streefd en zij tijdens het ontwerpen naar zo min
mogelijk afhanke lij khe id van t ec hnische
hulpmidd elen; st or ing en zou den zo tot een
min imum worden beperkt.
Zo werd in het oorspronkel ij ke ontwerp geen
artificie le zuurstof toegepast. De overweg ing
wa s dat dit oververzadig ing t e weeg kan brengen (ga ss bubble di sease! ), Door de overver-

zadiging zou bovendien de vis worden gestimuleerd meer te eten dan deze in 'natuurlijk'
water zou doen en dit werd beschouwd als
niet in overeenstemming met de oorspronkelijke filosofie.
Een ander voorbeeld van 'naar de natuur' : ter
imitatie van de waterplanten waar paling graag
in hangt, plaatsten de ontwerpers een rustrooster aan het oppervlak van een visbassin.
De liefhebberij van de diertjes om en masse op
de rustroosters te verschijnen en zelfs bij bosjes boven het wateroppervlak te hangen, biedt
het onmiskenbare voordeel dat de kweker de
diertjes gemakkelijk kan waarnemen en snel
kan beoordelen hoe de vis zich voelt.
Het voer werd verstrekt met een pendelautomaat die de vis zelf moet bedienen. Het 'zelf
halen' zou boven een bandvoerautomaat het
voordeel hebben dat er geen voer wordt verspild (voer dat automatisch in het water terecht komt, terwijl de vis geen trek heeft).
Ook de introductie van een upflowfilter wijst
op het concept van 'naar de natuur': de voor de
vis ongevaarlijke bacterien die leven van de
uitscheidingsprodukten van de vis, koloniseren het gehele systeem. Door deze kolonisatiebacterien zou het voor pathogene nieuwkomers moeilijk zijn een voedingsbodem te vinden, terwijl de vis tegen de eigen bacterien
voldoende immuniteit kan ontwikkelen.
"Een onmiskenbaar voordeel van dit systeem
is de uniformiteit", zei Jan van Rijsingen, nadat
hij was gearriveerd .
Systeemevolutie
Van Rijsingen : "Met identieke systemen is het
gemakkelijker de manieren van bedrijfsvoeren
met elkaar te vergelijken . Met zeven kwekers,
de meesten zijn Inter Aqua gebruikers, komen
we geregeld bij elkaar en worden de ontwikkelingen besproken . Zo hebben wij ons natuurlijk afgevraagd hoe het oorspronkelijke
systeemontwerp kan worden verbeterd.
Twee belangrijke aanpassingen zijn: de inbreng van artificiele zuurstof en het plaatsen
van een trommelzeef v66r het upflowfilter .
Met zuurstof-inbreng zijn wij op ons 100-tons

.. BJj de sorteerplek.
bedrijf in staat een dubbele bezetting (Standing Stock) in huis te hebben en 30 procent
meer produktie te realiseren . De produktie kan
men immers aileen verhogen door het bestand op te voeren. Met zuurstofinbreng is
het nu in een 25-tons systeem mog,elijk een
bestand van 17 - 20 ton paling in huis te
hebben en een voedergift van 150 - 200 kg
voer per dag vol te houden."
"Zonder C02-problemen?"
"Zonder C02-problemen! En dat terwijl nog
geen trommelzeef wordt gebruikt."
"Bij welke groeisnelheid (SGR)?"
"Wij hebben de afgelopen jaren een gemiddelde groei van 0,55 - 0,6 procent (per dag) gerealiseerd. Dit cijfer is overigens per kweker verschillend en niet zo zeer afhankelijk van het
systeem.
Een ander voorbeeld van systeemaanpassing
is hoe de grote bedrijven nu de verwijdering
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% terugbrengen.
Nog een verandering die wij hebb en ingevoerd: wij spoelen het upflowfilter nu, automatisch, om de 3 4 dagen in plaats van om de
week . Hiermee voorkom je dat zich op het dragermateriaal te dikke lagen bacterien ontwikkelen. Onder een te dikke begroeiing kunnen
zich anaerobe processen ontwikkelen waarbij
stoffen in het water komen die het eetgedrag
van de grotere vis negatief be·(nvloeden."

a

• Van Rijsingen met Brokdorff op lie de Re.
van de vaste deeltjes laten plaatsvinden: met
een combinatie van trommelzeef en upflowfilter. Het streven hierbij is het principe van het
recirculatiesysteem te perfectioneren. We
staan namelijk voor de noodzaak de effluenten
verder terug te dringen! Wij loosden hier dagelijks circa 100 m 3 bij een voedergift van 400500 kg, dus 200-250 liter per kg voer en dit is
al een stuk beter dan bij sommige andere
systemen waar soms het watergebruik 500 liter per kg voer is. Maar nu mag straks op de
drukriolering maximaal2 f1iJ per uur worden
geloosd. Het watergebruik moet dus met 50
procent worden teruggebracht. Wij zoe ken nu
de best werkende verhouding van trommelzeef en upflowfilter, waarbij het voordeel van
het upflowfilter, slibvorming door levende aangroei, niet verloren gaat. Hierbij blijft een zekere belasting van het upflowfilter met organisch
materiaal nodig om de fijnste zwevende deeltjes te vangen. Investeringstechnisch is dit
ook gunstiger. De BOD wordt hierdoor gevangen en afgebouwd. Dit kan de zuiveringslasten van well 1,- soms 11,50 per kg
paling terugbrengen naar I 0,10! Waar wij
naar toe willen is ook het watergebruik met 90
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Wij zaten aan de koffietafel en mijn ogen
dwaalden af naar een glazen pot op een schap
waarin zich - op sterk water - een opengeknipte aal bevond . Uit de snede stulpten witgekleurde gonaden naar buiten.
"Komen zulke palingen vaker voor?"
"Een enkele keer. Ze vallen op door hun exceptioneel dikke buik."
Later vroeg ik de visverwerker Kooistra of hij
wei eens bij het schoonmaken zulke volwassen alen tegenkomt. Nooit. Uit latere navraging bleek dat het bij deze speling van de natuur aileen maar mannelijke dieren betreft. Interessant voor het Wageningse voortplantingsonderzoek, maar nu weer ter zake!

Uitbraken van sterfte
"Ruim drie jaar geleden heeft in een Inter
Aqua systeem grate sterfte plaatsgevonden
en de geruchten willen dat op twee andere
bedrijven van Inter Aqua bijna hetzelfde ge-'
beurde. Is de oorzaak al bekend?"
"Ruim drie jaar geleden hadden we op het
bedrijf bij Bruchem voor het eerst last van een
uitbraak van EVE (European Virus of Eel). De
dieren kregen rode koppen, ze werden lusteloos en vertoonden veel sterfte . We kenden
de ziekte nog niet en pasten toen allerlei
behandelingen toe, zoals zware antibiotica en
andere badbehandelingen . Deze behandelingen veroorzaakten aileen maar veel stress en
ondermijnden de weerstand nog meer. Nu
weten we wat we in het geval EVE moeten
doen : de stofwisseling ontlasten door de watertemperatuur te verlagen (maar niet lager
dan 18 0 C), het zoutgehalte verhogen (0,2 - 0,3

procent; dit ontlast de nieren en de kieuwen)
en dan de dieren rust geven. Dus geen medicinatie toepassen, want dit geeft aileen maar
extra stress. Na 10 dagen vindt dan wat sterfte plaats, na 15 dagen komt het eetgedrag
weer terug en loopt de sterfte terug. Na drie
weken hebben de dieren volledige weerstand
ontwikkeld . Destijds bij de uitbraak in
Bruchem wisten we dit nog niet en werkten
de behandelingen aileen maar averec hts ."
"De oorzaak heeft dus niets te maken met het
upflowfilter? Ik vraag dit omdat dit een van de
geruchten is die rondgaan."
"De oorzaak was zeker niet gelegen in het
upflowfilter. De twee andere gevallen dat er
bijna sprake was van sterfte, betrof het echter
glasaalsystemen waarbij intens ief werd gevoerd met kuit. Kuit heeft een hoog eiwitgehalte en is erg kleverig. Hi erdoor sloot het de
biofilm in het upflowfilter af en stikten de bacterien. Door de giftige stoffen die vri jkwamen,
yond sterfte onder de paling plaats. Nu weten
we dat we het filter vaker moeten spoelen. De
overgang naar droogvoer vindt nu ook sneller
plaats. Ook voor deze gevallen geldt: de oorzaak is niet primair gelegen in de werking van
het upflowfilter. Het is, geloof ik, een goede
zaak dat via 'Aquacultuur' de geruchten
hieromtrent worden ontzenuwd."

Ziektepreventie
"Hoe vindt - in het algemeen - ziektepreventie
plaats?"
"Ons probleem is dat tussen de glasaal altijd
wei een gepigmenteerd aaltje zit met kieuwworm of witte stip. Zo een aaltje is al in het
zoete water geweest, heeft daar parasieten
opgelopen en is weer teruggezwommen naar
zee waar het zich tussen de echte glasaal
heeft gevoegd. Echte glasaal heeft helemaal
nog niets onder de leden . Het is natuurlijk ondoenlijk met 100 % zekerheid de gepigm'ent eerde uit een zending te verwijderen.
W e moeten dus curatief te werk gaan en dan
blijkt het een algemeen probleem - op aile
kwekerijen - dat we nog niet goed weten welke medicatie we het beste tegen een ziekteverwekker kunnen gebruiken. Middelen werken vaak wei op aquariumniveau maar gedragen zich in een kwekerij heel anders. Neem als
voorbeeld de kieuwworm. Waar komt deze
vandaan? En hoe komen we er van af? Het
blijkt dat er vaak geen universele methode
voorhanden is. Neem nu het gebruik van UVlampen. Vaak beperkt het het uitbreken van
ziekten . Maar het beeld is niet eenduidig en
nader onderzoek is nodig. Het is daarom een
goede zaak dat nu via de NEVEVI geld ter
beschikking komt voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat is gericht op medicijngebruik. "

De NE VE VI

.. Het vignet.

"De NEVEVI is sinds mei 1994 een officiele
vereniging voor zowel paling- als meervalkwekers. De standpunten van NEVEVI worden in
Aquacultuur gepubliceerd . De discussie die
v66r de totstandkoming van een standpunt
wordt gevoerd, geschiedt via een interne
nieuwsvoorziening. De kern van NEVEVI zal
bestaan uit werkgroepen. Het bestuur is er aileen maar om de activiteiten van de werkgroepen te organiseren. Een werkgroep formeert
zich rondom een concreet probleem waarvoor
een oplossing wordt gezocht. De leden van de
vereniging betalen ook zelf voor de oplossing
van het desbetreffende probleem. Door de di-

21

reete relatie tussen budget en oplossing wordt
- naar wij aannemen - een probleem ook tastbaar.
Er is dus een werkgroep die zieh met de problemen rond het medieijngebruik gaat bezighouden. Een andere werkgroep houdt zieh
bezig met het afdoden van vis . Begrijp me
goed, paling en meerval worden niet dieronvriendelijker afgedood dan gevangen vis, zeker
niet sleehter dan bijvoorbeeld kabeljauw, maar
paling en meerval staan nu eenmaal in de belangstelling van de nationale pers . En als de
eonsument nu eenmaal meent dat de vis lijdt,
dan is dit een subjeetief gegeven. Neem bijvoorbeeld de Hollandse tomaat. Ais een klant
vindt dat deze niet smaakt, ook al vinden wij
dat de tomaat uitstekend van smaak is, dan is
de smaak van de eonsument een gegeven
waar we rekening mee moeten houden. Dus
laten we onderzoek doen naar de meest diervriendelijke manier van afdoden. Eigenlijk is
het een probleem van de visverwerkers, maar
omdat wij vis telen om te laten slaehten, willen wij meedenken. Het probleem betreft bovendien de gehele visserijseetor."
"fen veel gebruikte manier van afdoden is
koelen op ijs. Is dat dan niet een goede methode?"
"Het is gebleken dat ook al ligt een meerval
roerloos op ijs, de zenuwen nog volop prikkels
doorgeven. De vraag is dan: leiden deze prikkels ook tot pijn ? Nogmaals, wij moeten dergelijke vragen van de eonsument serieus nemen.
Er is overigens binnen de NEVEV I nog een
derde werkgroep die zieh gaat bezighouden
met onderzoek."
De activiteiten van Inter Aqua
" Hoe zit het nu met de activiteiten van Inter
Aqua Benelux B. V.?"
"De afgelopen jaren hebben laten zien dat de
tijden voor de verkoop van grote system en
voorbij zijn. Om groot te starten moet je over
veel eigen vermogen besehikken. De banken
staan immers nu nOg niet bepaald te springen
om te finaneieren. U weet: het volgen van een
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eursus' is het minimum dat zij van u vragen.
Subsidies worden bovendien nauwelijks nog
verstrekt en de afgelopen jaren vond voor paling een liehte prijsdaling plaats.
Een reorganisatie van Inter Aqua Benelux B.v.
was dus noodzakelijk. De verkoop van systemen doe ik er nu bij. Ik heb natuurlijk als kweker de nodige ervaring. Ais iemand namelijk
een systeem koopt, is het niet een eenmalige
koop, maar dan krijgt hij ook de nodige begeleiding. Vis opkweken is geen pioniersarbeid
meer. Het is noodzakelijk dat de koper de nodige ervaring wordt overgebraeht. Hiertoe
krijgt hij of zij een opleiding op een bedrijf van
drie weken, of afhankelijk van de behoefte,
drie maanden."
" Verkoopt u nog het Oeense voer f coline?"
"Niet meer."
"En glasaal?"
"Wij verkopen nog steeds glasaa!."
"Ook voor anderen dan Inter Aqua gebruikers?"
"Wij verkopen aan iedereen die glasaal wi!. Op
ons vangststation op lie de Re wordt jaarlijks
vier ton glasaal gevangen. Na de vangst wordt
de aal een week op bronwater in een reeireulatiesysteem gehouden . Het is een betrouwbare bron van glasaal gebleken . De distributie
van de glasaal laten wij plaatsvinden door iemand die zelf teler is. De transporteur neemt
dan het transportrisieo . Een afnemer kan bij
het lossen zien hoe de kwaliteit van de glasaal
is en heeft het reeht de aal te weigeren als de
kwaliteit niet bevalt, kortom het reeht de aal op
de wagen te laten. Betalen vindt pas plaats
nadat de glasaal is ingenomen."
" Hoe gaat het met de activiteiten van het
Oeense moederbedrijf? "
"De aetiviteiten zijn nu voornamelijk gerieht op
Azie en Oost-Europa .. ."

Een dure auto was inmiddels het bedrijfsterrein opgereden . De volgende afspraak
diende zieh aan ...
Het is een dynamiseh bedrijf daar in Helmond ..

