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Floris Berkhout vanaf 1 juli bedrijfsleider 'Aalfarm Bedum '

Zware paling uit robuust
en ·f lexibel kweek-systeem
door J. Scheerboom

'Vanaf 1988 tee It Gert-Jan Brunink paling in een 50-tons CATVIS-systeem. Eind 1993 yond
- naar eigen ontwerp - uitbreiding plaats met nog eens een 40-tons systeem. Het devies
hierbij was: 'Dimensioneer het waterzuiveringssysteem flink over'. Het teeltwater is dientengevolge van uitstekende kwaliteit en 'Aalfarm Bedum' is nu uniek vanwege de 'zware
paling' die het voor de Duitse markt produceert. Andere bijzondere aspecten van de bedrijfsvoering: het gebruik van 'Iicht brak' grondwater en het terugbrengen van de geproduceerde vervuilingseenheden (v. e:s) met septic tank en biezenveld.
Bedrijfsleider is vanaf 1 juli j.l. Floris Berkhout, afgestudeerd aan het AOC Midden-Nederland. Gert-Jan Brunink heeft nu - naar eigen zeggen - meer tijd voor optimalisatie van het
bedrijf en voor andere zaken: hij is nu bestuurslid van de NEVEVI en bereidt nieuwe projecten voor.
Genoeg redenen dus om voor deze 'Bedrijfsreportage' naar Bedum af te reizen.
'Aalfarm Bedum' ligt ca . 10 km ten noorden
van de stad Groningen, dichtbij Ellerhuizen en
slechts enkele tientallen meters van het Boterdiep. Komende over de ophaalbrug naar Bedum slaat men meteen rechtsaf en bereikt
men via achtererf en een brede toegangsweg
de kwekerij.
Op zoek naar bewoners of werkenden is men
genoodzaakt d66r te lopen en bij het fors neergezette voorhuis aan te bellen . In de groot opgezette voortuin ziet men dan, centraal gelegen, een vijver met aan de rand biezen en riet
en met een oppervlak, zo zou Floris nader uiteenzetten, van ca. 400 m 2 en met een diepte
van 3-5 meter.
Zwager in verzekeringen
Mevrouw Brunink liet mij plaatsnemen in de
voorkamer. Gert-Jan Brunink had bezoek van

zijn zwager, de heer De Haan, verzekeringsagent te Groningen . Het was volgens mij puur
toeval dat ik hem hier trof en wij raakten aan de
praat.
"U hebt misschien ook verstand van ,palingtelen?"
"Ik ben zo een beetje meegegroeid met de bedrijfstak", lichtte de heer De Haan toe.
"Verzekert u in principe elk visteeltbedrijf?"
"In principe verzeker ik de levende have van
elk visteeltbedrijf tegen de gevolgen van uitval
van meet- en regelapparatuur. Tegen de gevolgen van pompuitval, bijvoorbeeld . Niet tegen
de risico's van ziektes . Oat lukt niet meer"
"Waarom niet meer?"
"Waarschijnlijk omdat bij een aantal bedrijven
tijdens de opstartfase dit risico te groot is getJleken.
Het verzekeren gaat, technisch gezien, als
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.. Het nieuwe pootvisbedrijf gezien vanaf het achtererf.
voigt in zijn werk:
De posten worden allereerst bij een ver~ekeringsmaatschappij ondergebracht; deze brengt
de posten vervolgens onder bij een herverzekeringsmaatschappij . Ais de herverzekeringsmaatschappij deze niet wil accepteren, houdt .
alles op. Zo ligt hier 500 meter over de grens
een pracht van een visteeltbedrijf (het Inter
Aqua -systeem van Rutenbrock, red.). maar
herverzekeraars willen aileen maar Nederlandse bedrijven onderbrengen. Wat natuurlijk wat
merkwaardig is in het Europa zonder grenzen,
maar hier kan ik ook niets aan veranderen. In
Nederland zijn we al heel ver met het verzekeren o Duitse visteeltbedrijven kunnen zich aileen tegen brand en storm verzekeren; in Nederland kan men een bedrijf hiernaast ook tegen de gevolgen van mechanische storing verzekeren; aileen dus niet tegen ziekten ."

Een bijzondere waterkwaliteit
Ziekten houd je in de hand door de vis een
~oede weerstand te geven", zei Gert-Jan, "de
vis krijgt een goede weerstand als de water-
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kwaliteit goed is en een goede waterkwaliteit
krijg je in de eerste plaats door het drumfilter
en het biologische filter goed ruim te dimensioneren . Het ammonium- zowel als nitrietgehalte komen hier zelden boven 1 mg/liter.
Een filter moet simpel en robuust zijn gebouwd! Ik geloof niet in systemen met
UV-bestraling en ozon-behandeling want in
geval van onvoorziene uitval is het de vraag of
de vis de dan stijgende infektiedruk het hoofd
kan bieden . De vis moet op zo natuurlijk mogelijke wijze weerbaar worden gemaakt en de
meest voor de hand liggende manier om dit te
bereiken is het filter te overdimensioneren!
Daar gaan de kosten niet inzitten ! Die paar
duizend gulden maken niets uit op het totaal !
Je bent dan bovendien beter in staat pieken in
de bezetting op te vangen!
In de tweede plaats betrekken wij nu 'Iicht
brak' water hier uit de bodem vanaf een diepte van 23 tot 27 meter. De paling reageerde
perfect op de overgang van zoet naar brak
water. "
"Op wat voor water zaten ze dan daarv66r?"

"Kraanwater, maar sinds ze op 'Iicht brak' water zitten, hebben ze geen last meer van parasieten, zoals Trichodina . De paling eet bovendien meer en de voederconversie is lager. Vergeet niet dat zout nitriet minder giftig maakt.
Maar het opzienbarendste effect was wei dat
meer dieren doorgroeien naar een gewicht van
250-400 gram. Perfect voor de Duitse markt!"

Voer kan veel goedkoper
"Waar komt het voer vandaan?"
"De paling in de mesterij en in de voorstrekunit krijgt voer van Provimi . Voor de glasaal en
de kleinere vis gebruiken wij Skretting. Samen
met een aantal buitenlandse collega's koop ik
dit voer van de fabriek in Noorwegen. Ik ben
van mening dat het visvoer, dat toch een aanzienlijk onderdeel van de kostenkant vormt, in
verhouding tot andere voersoorten veel te
duur is . Ga maar na, wat kost nu een kilo varkensvoer?"
"am precies te zijn 40,0 cent (juli 1995)."
"Nou dan, dat is toch een gigantisch verschil."
"Maar in visvoer zitten toch veel duurdere
grondstoffen, zoals vismeel en het fabricageproces is een stuk ingewikkelder?"
"Ja, maar dat verklaart toch niet z6 een groot
verschil? Nee, ik denk dat de afnemers eens
gezamenlijk over de prijs moeten gaan praten .

• De voorgevel van het woonhuis van de familie Brunink met de vijver met biezen aan de
randen. Nadat het water in een septic tank is
bezonken, komt het in deze vijver. Hierin vindt
verdere zuivering plaats voordat het naar het
Damsterdiep wordt afgevoerd.

• Detailopname van de biezen. Het betreft de
zeebies; Scirpus maritimus.
Ook de samenstelling, bijvoorbeeld met betrekking tot het percentage fosfor zal tegen de
achtergrond van de steeds strengere milieunormen kritisch bekeken moeten worden ."

De bedrijfsleider
Floris was inmiddels uit de kwekerij tevoorschijn gekomen en ging zitten om zich te goed
te doen aan een kop koffie . Ik ken hem al vanaf 1988 van de lessen aan het AOe MiddenNederland . Toen al had hij de meeste belangstelling voor het telen van vis . Hij liep stage in
het Artis-aquarium en (zomer 1989) op 'Aalfarm Bedum'. Zo was ik hier zes jaar eerder
ook ai, toen als stagebezoeker. In 1993 werd
subsidie toegekend bij de bou w van ee n
nieuw 40-tons bedrijf en toen deze in december 1993 werd opgeleverd, lag het voor de
hand dat Floris in dienst kwam . Hij woont nu
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.. Floris Berkhout met zijn hond op de afleverplek.
nog in Bedum, samen met zijn vriendin Iidiko
Talsma, ook geen onbekende van me, want zij
zat met Floris in dezelfde klas . De bedoeling is
dat er een bedrijfswoning wordt gebouwd; de
aanvraag voor de bouwvergunning is al ingedi ~ nd .
G~rt-Jan Brunink:
"Ik kan me nu een beetje uit het bedrijf terugtrekken . Ik krijg nu meer tijd voor het optimaliseren van het bedrijf, het bedenken en voorbereiden van projecten en ook wat tijd voor me
zelf. Half februari is Colin Ottema als visteeltkundig medewerker in dienst getreden . Hij is
in Wageningen bij de vakgroep Visserij en Visteelt afgestudeerd en per 1 juli j.l. is Floris aangesteld als bedrijfsleider met de verantwoordelijkheid over de technische en teelttechnische aspecten van het produceren van vis .
Technisch, wat betreft het onderhoud van de
apparatuur en het verhelpen van storingen .
Teelttechnisch wat betreft het bijhouden van
de teeltadministratie en de planning. Hij moet
er voor zorgen dat de optimale produktie uit
het b~drijf komt. "

nieuwe 'bedrijf is in de basis-lay-out hetze lfde .
Het is aileen verfijnd en aangepast met betrekking tot voorzieningen die in andere system en
bewezen hebben goed te werken . Voor CATVIS is Aalfarm Bedum dan ook een voorbeeldbedrijf met betrekking tot de belangrij ke systeemtechnieken .
Zo hebben zij er vanaf het begin op geweze n
dat een systeem zonder zuurstofinbreng ni et
rendabel is; daar is iedereen het nu wei over
eens . Bovendien hebben zij vanaf het begin
voldoende aandacht besteed aan het beveiligingssysteem . Er is bijvoorbeeld een noodaggregaat ge'I'nstalleerd voor als de stroom uitvalt . Ook is in elk bassin een nood-zuurstofvoorziening aangebracht om in geval van
pompuitval of leidingbreu k het water op basi s
van de tankdruk van zuurstof te voorzien . In
andere systemen moet je in dit soort noodsituaties de bakken aflaten om de paling droog
te leggen . Bij ons loopt aileen de ammoniumconcentratie wat OPt maar daar kan de paling
wei tegen . Verze keringsmaatschappijen stellen dit nu ook verplicht aan bedrijven van andere systeembouwers .
Een ander aspect van het CATVIS-systeem
waar we zeer tevreden over zijn is de rek die
in het systeem zit. Het blijkt dat we in ons
'50-tons systeem/ steeds meer 'Standing
Stock' kunnen onderbrengen. En eigenlijk we-

Een solide teeltsysteem
"Aalfarm Bedum is 7 jaar geleden met een
CATVIS-systeem begonnen . In hoeverre is de
nieuwe afdeling nog steeds een CATVIS-systeem?"
"Wij zijn niet ontevreden met het CATVIS-systeem . Je kan er goed mee produceren . Het
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.. Zicht op de nok van het pootvisbedrijf,
rechts, de bovenkant van het druppelfilter.
Links op de voorgrond een watervoorraadvat
(het water komt hierin op temperatuur), in het
midden een zuurstofreactor.

ten we nu nog steeds niet wanneer we het
plafond bereiken. Ik zei het al : simpel en robuust bouwen en drie keer overdimensioneren oZo bouwt men visteelt-systemen .
Maar ik stel voor dat Floris het beantwoorden
van de vragen van me overneemt. Oat lijkt me
ook leuker voor het verhaal in AQUAcultuur."
De reductie van v.e.'s
Floris gaf me een rondleiding door het bedrijf.
Wij begonnen met de voortuin . Het vijverwater zag er bewegingloos uit. In de vijver waren
palingen uitgezet die soms duidelijk zichtbaar
aan de zijkant komen liggen te rusten en soms,
om onbekende reden het diepere gedeelte
opzoeken.
Floris: "De vette Groningse klei zorgt er voor
dat het water niet in de grond wegzijgt. Soms
ziet het water rood van de watervlooien . Die
leven van algen . Ze doen het blijkbaar goed in
dit licht brakke water. De vissen eten natuurlij k weer de watervlooien ."
"Hoeveel water komt er per dag de vijver in?"
" Elke dag ca . 40 m3 . Volgens de watermeter
gaat er per maand ongeveer 1200 m 3 de kwekerij in. In de kwekerij draait ca. 500 m 3 water
rond , dus iets minder dan 10 % van de totale
hoeveelheid teeltwater wordt dagelijks afgevoerd. Het af te voeren teeltwater passeert
eerst een septic tank, waar voorbezinking
plaatsvindt . Uit de septic tank wordt jaarlijks
ongeveer 1000 liter half vergaan slib verwijderd. Wat niet in de septic tank achterblijft,
komt in de vijver terecht. Het water blijft hier
gemiddeld 30 dagen, want ga maar na : deze
vijver heeft een oppervlak van 400 m 2 en een
diepte van 3-5 meter.
Ais het na 30 dagen tenslotte hier verderop in
het Boterdiep wordt geloosd, bevat het nauwelijks meer v.e.'s, vervuilingseenheden. In
verge lijking met sommige andere bedrijven
beta len wij per kg geproduceerde paling dan
ook wat minder zuiveringslasten."
Zoals op een tweetal foto's is te zien, zijn aan
de ran d van de vijver biezen geplant.
"De eerste biezen die we hier hebben geplant,
zijn uit het Lauwersmeer afkomstig, bij een

camping die niet op de riolering is aangesloten.
Het afvalwater wordt daar zeer efficient door
deze biezen gezuiverd. Het is een speciale
soort die aileen in licht brak water gedijt."
Later zocht ik in 'Flora van Nederland' van Heukels-Van Oostroom op welke soort het betrof:
de zeebies, Scirpus maritimus.
Naast de zeebies groeide ook gewoon riet,
Phragmites communis, een soort die tegenwoordig veel wordt gebruikt voor de zuivering
van afvalwater in helofyten- en rietfilters .
Het nieuwe pootvisbedrijf
Floris gaf uitleg bij de rondgan g door de nieuwe kwekerij:
"Het nieuwe pootvisbedrijf dat Gert-Jan heeft
laten neerzetten, wijkt qua ontwerp niet veel
af van het oorspronkelijke systeem. De belangrijkste veranderingen betreffen het biofilter. Voorheen werden losse bio-pac k ringen
gebruikt als dragermateriaal, nu: bionet-paketten . Het materiaal wordt nu ook niet meer in
silo's bij elkaar gehouden maar in rechthoe kige ruimtes . Voorheen werd het water met een
ronddraaiende arm over de bovenkant van de
bio-ringen verdeeld; nu komt het water over
een plaat die zorgt voor een gelijkmatige verdeling ."
Ik beklom de ladder om het biofilter van boven
te bekijken.
"U ziet dat dwars door de verdeelplaat heen
en het hierop staande water verticale kokers

.. Detail van de waterstroming aan de onderkant van het druppelfilter; voldoende gasuitwisseling en geen depositie van slib.
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zijn aangebracht waardoorheen lucht kan trekken. Een ander onderdeel dat is aangepast is
de bodem van de wateropvang onder het trickling-filter. In het oude systeem staat zoveel
water onder het trickling-filter dat zich hier een
laag drab afzet. Hierin spelen zich dan allerlei
rottingspt'ocessen af. Men moet dan de laag
drab regelmatig met een stofzuiger verwijderen o De bodem aanpassen met een laag cement er tegen aan gaat natuurlijk niet, want je
kan het systeem niet zomaar dagen stilzetten .
In het nieuwe systeem loopt het water, zodra
het onder in het trickling-filter is aangekomen,
over een"schuine helling als een snelle stroom
w~ g .

Dit snelstromende water staat in open verbinding met de ruimte; er vindt volop gasuitwisseling plaats (zie de foto). Van de open onderkant
vandaan trekt ook lucht door de bionet-paket-

• Glijgoot waarin de vis wordt geschept om te
worden gesorteerd.
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ten ~een naar de luchtkokers in de verdeelplaten .
"Er zijn nog meer veranderingen aangebracht.
In de eerste plaats gebruiken we nu een 'drumfilterin plaats van een triangle-filter. In de mesterij gebruiken we nu ook energiezuiniger
pompen; een pomp verbruikt nu 5,5 kWh i.p.v.
7,5 kWh . Een ander verschil is dat aile buizen
boven de grond zijn uitgevoerd; aile plaatsen in
het rondstroomsysteem blijven zo bereikbaar.
De visbassins zijn rechthoekig uitgevoerd. Ze
konden hierdoor tegen elkaar aan worden gezet en dit bespaarde ruimte. De bakken hier
hebben een oppervlak van 9 m 2 en een diepte
van 80 cm. We beginnen met een bezetting
van ca . 500 kg . Bij een gewicht van 1200 kg
wordt de bak leeg gehaald ."
Floris pakte een zaklantaarn en bescheen hiermee de paling die op de bodem lag te rusten .
Het teeltwater was zo helder dat ik zeer duidelijk de paling op de bodem kon zien liggen .
"Dat komt in de eerste plaats doordat het
drumfilter is overgedimensioneerd . Door dit
drumfilter stroomt per uur 120 m 3 water per
uur, terwijl het is gedimensioneerd voor 400
m 3 per uur. En natuurlijk ook door de ruime uitvoering van het druppelfilter.
Doordat grondwater wordt ingenomen met
aanzienlijk bufferend vermogen ('Iicht brak'
met KH : 45 0 DH) hoeft de verzurende invloed
van de nitrificatie niet met chemicalien te worden geneutraliseerd: de pH is constant rond 8.
De watertemperatuur in de afmestafdeling is
constant 23 0 C, de glasaal wordt bij 25 0 C gehouden. Weersinvloeden hebben nauwelijks
invloed op het constant houden van deze temperatuur.
De kunst van het palingtelen
Floris nam me mee naar een visbassin waar
~orse palingen in slaglinie, koppen boven water en dicht tegen elkaar, de voerautomaat
opzochten . Onder het apparaat was geen
teeltwater meer, maar een grote kluwen
smakkende beesten . Ze werden echter weggedrukt door een continue stroom van nieuwkomers .

• Deze opname heeft ogenschijnlijk niets met
aquacultuur te maken. Aileen: op de achtergrand de brug over het Boterdiep (met biezen
aan de kant!) waarin het teeltwater uiteindelijk
terechtkomt en de fokmerries, de hobby van
de familie Brunink. Op het terrein wordt binnenkort het huis van Floris gebouwd.
"Altijd mooi om weer te zien! De kunst is
steeds de dieren zo veel voer te geven dat ze
net niet voldoende hebben . Ze zijn zo altijd
graag aan het voer en verspilling komt niet
voor. Dit krijg je als de dieren wei net voldoende hebben gekregen. Het uitvinden waar de
grens ligt, is de grote kunst van het palingtelen . Een spel tussen mens en dier waarbij je
nooit van te voren weet hoe goed een bak het
gaat doen. De ene keer zit de dikkere vis op 1
% voer (t.o.v. de biomassa), de andere keer op
0,8 % . Dat is een kwestie van aftasten .
Na 60 dagen moet er worden gesorteerd want
de dieren groeien vrij snel uit elkaar. De jongere dieren sorteren wij met onze speciale glijgoot (zie foto). Voor het sorteren laten we een
deel van het bassinwater weglopen. lemand
gaat in het bassin staan en schept de paling uit
het bassin in de glijgoot . Onder de glijgoot
staat de sorteermachine. Wij sorteren op drie
ochtenden 10 ton . 's Middags vreten de gesorteerde dieren weer. De oudere paling sorteren
we met de vispomp. Zo wordt paling bij een
gewicht van 130-140 gram gesorteerd op het
vermogen te kunnen doorgroeien . De dieren
die neigen tot schier, worden voor de Nederlandse markt verkocht. De groeiers zijn voor de

Duitse ma,rkt; ze bereiken een gewicht van
250-400 gram .
Wij nemen in het voorjaar in €len keer 500 kg
glasaal in . Het is ons gebleken dat we de bassins dan van te voren goed moeten desinfekteren . In €len bassin doen wij 100 kg . Ais de
bak is uitgegroeid tot 125 kg, wordt gesorteerd. Dit sorteren duurt ongeveer een halve
dag . De overgang van pootaal naar het afmestsysteem verloopt bij ons zonder problemen .
De goede waterkwaliteit is hier ongetwijfeld
debet aan.
Per dag wordt nu ca . 300 kg gevoerd aan de
afmestbakken, aan de pootvis ca . 115 kg, samen met wat we aan de glasaal geven, ,25-30
kg, in totaal dus 450 kg voer. De voederconversie variert tussen 1,3 en 1,5; de ' Standing
Stock' omvat nu 38-42 ton vis . We laten deze
toenemen tot 45 ton . De jaarlijkse palingproduktie bedraagt nu ca . 80 ton; uit het oude systeem komt 55 ton en uit het nieuwe systeem
25 ton . De produktie uit het nieuwe systeem
kan nog beter; volgend jaar verwachten we
daarom 100 ton te kunnen afleveren .
Hobbies en andere zaken
Floris nam me mee naar het achtererf, waar
hopelijk de bedrijfswoning wordt neergezet.
Nu lopen op het terrein nog 4 fokmerries +
veulens rond .
"De hobby. Je kan ook zeggen : de tweede tak.
In ieder geval mogen de beesten geen geld
kosten . "
Er is nog iets waar Gert-Jan Brunink en zijn
vrouw nu tijd voor hebben gevonden . Begin
augustus werd op Aalfarm Bedum een groots
feest gegeven : hun huwelijksfeest.
Vandaar dat ik nu , namens de redactie van
AQUAcultuur, Gert-Jan Brunink en zijn 'Vrouw
veel geluk toewens in de nieuwe levensfase .
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