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In terview met palingteler Jaap Elenbaas en systeembouwer Arie de Bondt (Hesy):

lOp zoek naar het Nog
Betere Teeltsysteem'
J. Scheerboom en Jeroen van Stokkom

Het in Nagele gevestigde palingbedrijf De Ketelhoek ligt een paar honderd meters van de
A6 vandaan, pal voor de Ketelbrug. Van hieruit de polder noordwaarts overziend, duidt
een zuurstoftank op de nabije aanwezigheid van de kwekerij.
Het is een publiek geheim dat De Ketelhoek al in het RIVO-rapport AQ 91-04 als beste
palingkwekerij uit de bus kwam. Ondernemers die serieus van plan zijn met palingtelen
te beginnen, gaan daarom eerst hier stage lopen. Bovendien vertelde ons een palingroker
dat hier de ultieme kweekaal vandaan komt.
Wij spraken met de mannen achter dit succes: palingteler Jaap Elenbaas en systeembouwer Arie de Bondt .

-,.
.. De familie Elenbaas (met de vriendin van jr.) en de waakhond voor het palingteeltbedrijf
Ketelhoek.
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Ais medewerker van Geothermiek BV bouwt
Arie de Bondt al vanaf 1981 palingteeltsystemen . Toen Jaap Elenbaas in 1986 van zins was
een pa lingteeltbedrijf te beginnen, was hij een
van de eersten op deze markt. In 'Aquacultuurnieuws' van maart 1987 (2e jaargang, nr 1)
stond een korte beschrijving van een toenmalige Geothermiek-systeem zoals deze o.a. ook
in Haastrecht, Oisterwijk, Kerkdriel en Marum
is gerealiseerd: een 50-tons systeem omvatte
toen ac httien bassins met een totale oppervlakte van 500 m 2 . Ais rondpompdebiet werd
250-37 5 m 3 per uur aangehouden, het systeemwater passeerde - na de vis - een swirlseparator, vervolgens een bezinkkelder, dan
enkele down-flow filters en een trickling-filter,
waarna het in een zuurstofreactor met zuurstof werd verrijkt tot een verzadigingspercentage van 200 % .
De stan ding stock was berekend op gemiddeld 14 ton, met een maximale bezetting van
18 ton en een maximale voergift van 250 kg
per dag.
Geothermiek BV moest in 1989 de activiteiten
beeindige n omdat het bedrijf niet snel genoeg
de overgang van wilde pootaal naar pootaal uit
glasaal kon maken . De gevolgen van de verspreiding van de zwemblaasparasiet lieten
zich toen gelden.
De Bondt zette eerst onder de naam 'Aquacult ure cons ulting' de installatie van viskweeksystemen voort en vanaf 1991 onder de naam
' Hesy' . Hij timmert hierbij niet opvallend aan
de weg. " Kwaliteit bewijst zichzelf", zei de
Bondt toen ik hem enkele jaren geleden vergeefs vroeg over zijn activiteiten wat schriftelijke gegevens op te sturen.
'E, bestaat geen Hesy-systeem'
In 1988 we rd de produktie op 'Ketelhoek' opgestart. In dat jaar werd 30 ton consumptie-aal
gerealisee rd. Slechts €len jaar later werd de
geplande produ ktie van 80 ton vrijwel behaald .
In 1990 w erd ook een glasaalkwekerij in bedrijf
gesteld die voldoende produceerde om in de
eigen beh oefte te voorzien . In 1991 werd het
bedrijf uitgebreid met de capaciteit van nog

• Maquette van een 'Hes y-kwekerij'. Duidefljk
is te zien dat de zuiveringsinsta//aties ruimte/ijk
zijn gescheiden van de visbassins. De afw ezigheid van sissende en p/enzende ins tal/a ties
geeft de eigen/ijke kw eekruimte vee/ rust.

eens 40 ton . In het juni-nummer van 1991 is
hier aandacht aan besteed . Opvallend was dat
de toenmalige uitbreiding met 3 down-flow filters met een gezamenlij ke inhoud van 100 m 3
en een trickling-filter van 60 m 3 de helderheid
van het proceswater aanzienlijk verbete rde .
De belangrijkste verwijdering van zwevende
deeltjes liet men toen door middel van swirlseparators plaatsvinden .
In 1995 is de produktiecapaciteit w ederom
vergroot . De produktieomvang is gepland te
groeien tot 250 ton per jaar met een standing
stock tot 100-110 ton bij een SGR van 0,8 %.
Voor de verwijdering van vaste deeltjes zijn nu
drum-filters ge'i nstalleerd met een filte rend
vermogen van 40 mu (en groter) .
Jaap Elenbaas: "Niemand wist dat we ooit
naar een houderij-dichtheid van gemiddeld 100
kg/m 3 zouden gaan . Er werd toentertijd gerekend met 50 kg/m 3. Hedentendage ha21t men
produktie cijfers van 300 kg/m3."
"Er bestond en er bestaat geen specifie k
Hesy-systeem", zegt Arie de Bondt, " wij kopen aileen de beste materialen die op de markt
te krijgen zijn en assembleren hiermee - naar
het nieuwste inzicht - een teeltsysteem . Wij
houden er rekening mee dat een systeem
steeds voor verbetering vatbaar is en als morgen blijkt dat andere technieken leiden tot betere resultaten , aarzelen wij niet deze toe te
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• fen dee! van de zuiveringsinsta/latie v66r de kwekerij.
passen. Wij praten liever niet over een 'Hesysysteem ' . Het Suggereert te veel dat het systeem af zou zijn en verbetenngen nlet meer
mogelijk zouden zijn.
.
Het werk van Hesy bestaat ook - naast het installeren van nieuwe systemen - uit het technisch aanpassen van al bestaande installaties
zoals nu is gedaan bij Nijvis.

ge·l·nstalleerd .
Wij dachten tijdens de nieuwbouw aanvankelij k dat de ondergedompelde filters niet meer
nodig waren , omdat de maaswijdte van de
ze ve n van de drumfilters was teruggebracht
tot 40 mu; ondergedompelde filters werden
daarom niet meer geplaatst.
/I

/I

Een voorbeeld van flexibele aanpassing
In de mobiele kantine van het bedrijf werd ons
koffie aangeboden . Daarnaast werd ons een
voorbeeld gegeven van flexibele aanpassing.
Elenbaas: II De bezinkkelders in het oorspronkelijke geothermiek systeem moesten periodiek worden schoongemaakt omdat zich organisch materiaal ophoopte. Dit periodiek reinigen van de swirlseporators en met name de
bezinkingskelder was te arbeidsintensief , en
te gevaarlijk omdat anaerobe plaatsen in het
filter konden ontstaan. Dat is de reden dat nu
drumfilters en ondergedompelde filters zijn
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Elenbaas vervolgde : IITot onze grote verbazing
bleek dit nieuwe systeem echter minder goed
vuil af te scheiden . Bovendien bleek de nitrificatie slechter te verlopen: het nitrietgehalte
bleef hoger. Wij hebben toen alsnog besloten
tot het plaatsen van ondergedompelde filters.
Bij het nieuwe afmestsysteem moeten deze
filters nog geplaatst worden . In het pootaalsysteem hebben we nu de filters die zijn geplaatst als denitrificatiefilters, omgebouwd tot
ondergedompelde, nitrificerende filters!
/I

Om een goed idee te krijgen van wat hier
wordt bedoeld, hebben wij hieronder de twee

stappen van de nitrificatie scheikundig aangeduid (uit: 'Systeemanalyse in Waterkwaliteitsbeheer' van Lijklema) :
Nitrosomonas :

Nitrobacter:

Een kleine hoeveelheid N wordt opgenomen
voor de groei van de nitrificerende bacterien
(C 5 H7 NO) . Hiervoor is ook een C-bron nodig .
Er wordt hiertoe CO 2 gebruikt. Deze CO 2 blijkt
dus in 'De Ketelhoek' het gemakkelijkst ter
beschikking te komen als ter plekke een sub-

stantiele mir;leralisatie van organisch materiaai
plaatsvi ndt!
De huidige situatie
De modernste, door Hesy gebouwde kweekinstallatie op 'De Ketelhoek' bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Groot drumfilter. Hiervandaan gaat de afvalstroom met het uitgefilterde, organische
materiaal naar het onder 4 vermelde, kleinere drumfilter. Dit om het organische materiaal nogmaals te concentreren en zo te kunnen volstaan met zo min mogelijk waterverversing .
2) Ondergedompeld filter (deelstroom) voor
belangrijke nitrificatie processen (met name
de stap van N0 2- naar N0 3-).
3) Biofilter (trickling) met als filter medium bionet.
4) Drumfilter voor afvoeren overtollig filtermateriaal.

• Blik op de zaal met visbassins vanuit de hal met trommelfilters.
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De heer Elenbaas gaf hierbij het volgende
commentaar:
"V~~r de zuivering van het teeltwater is een
ondergedompeld filter niet noodzakelijk, aileen
komen, als men aileen over een trickling-filter
beschikt dat arm is aan organische stof, de
omzettingen van het nitrificatie-proces moeilijker op gang . Zo biedt het filtermedium 'bionet'
weinig opslag capaciteit voor organisch materiaal, terwijl in bijv. bioringen meer mogelijkheden bestaan voor ophoping van slib . Omdat de
huidige drumfilters orga nische deeltjes verwijderen als nooit tevoren, blijkt nu voor een goede nitrificatie het extra installeren van een ondergedompeld filter noodzakelijk.
In een systeem dat uitsluitend uit f;i odrum en
trickling-filter bestaat, duurt het 'iV _ schijnlijk
jaren, dus veel te lang, voordat voiCl Jende organisch materiaal zich als biofilm heeft verzameld en een goede voedingsbodem is gevormd voor de nitrificerende bacterien .
ledereen riep dat een ondergedompeld fil ter
niet nodig was maar in mijn kwekerij is het
absoluut noodzakelijk gebleken . Het zuive·
rings-systeem van de nieuwe kwekerij bevat
i.t.t. de oude kwekerij nog geen ondergedompeld filter en hierom is het water optisch niet
schoon . In de oude kwekerij is het aanmerkelijk schoner. De omzetting van NH/ naar NO ~
vormt hierbij geen probleem, maar wei de
omzetting van N0 2- naar N0 3- ."

Elenbaas vervolgde: "In een oud geothermieksysteem vond waarschijnlijk een goede nitrificatie in het trickling filter plaats omdat het systeemwater nog relatief vuil was .
Nu dient de aanvoer van organische stof aan
het filter voor de voeding van nitrificerende
bacterien zeer gereguleerd te geschieden
want een te veel aan organische stof in een
nitrificerend filter leidt tot vervuiling en kan in
extreme situaties zelfs leiden tot anaerobe
condities en eventueel tot de produktie van
toxinen in het kweeksysteem.
Denitrificatie die plaatsvindt in organisch materiaal in een anaerobe milieu, kan leiden tot
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sulfietvorming en is daarom in een palingteeltsysteem te gevaarlijk. Het is aileen toepasbaar
in 'schoon' water met methanol als alternatieve C-bron ."
Het is overigens alom bekend dat de omzetting van N0 2- naar N0 3 · (door nitrosomonas)
langzamer op gang komt dan de omzetting van
NH4+ naar N02- (door nitrobacter) . Daarom
wordt vaa k bij het kunstmatig opstarten van
een filter ruim van te voren (enkele weken)
nitriet aan het filter toegevoegd om stap 2 van
het nitrificatie proces op gang te brengen en
slechts enkele dagen van te voren NH j NH/
om stap 1 op te starten.
De heer Elenbaas : "De kracht van Hesy is het
flexi bel in praktijk kunnen brengen van nieuwe
inzichten in de waterzuivering en het vermogen bestaande kwekerijen naar deze inzichten
te moderniseren . Zo wordt nu Nijvis momen-

teel door Hesy gemoderniseerd ."
Nijvis
"Bij Nijvis zijn de triangel-filters vervangen
door het nieuwste van het nieuwste, de zogenaamde disk-filters . Hiervan zijn er bij Nijvis
acht geplaatst. De disk-filters bestaan uit achter elkaar geplaatste schijven waar het water
doorheen wordt geperst. Ze zijn te vergelijken
met een drum-filter, aileen wordt nu het water
van boven naar beneden en zijdelings naar
buiten geperst. Het probleem dat Nijvis kende
is dat per uur 1100 m 3 moest worden gefilterd.
Hiervoor waren 4 trommel-filters of 6 triangelfilters nodig . Er staat nu 1 disk-filter ge',nstalleerd dat in staat is dit water te klaren . Dit levert een aanzienlijke kosten- en ruimtebesparing op.
Het is dus aileen zinvol een disk-filter te installeren bij een hoog debiet. Ook in Nagele is de
installatie van een disk-filter overwogen, maar
prijstechnisch bleek het niet interessant te zijn .
3
Een trommelfilter kan een debiet tot 400 m
per uur verwerken (afhankelijk van de grootte),
3
een disk-filter zoals bij Nijvis tot 1100 m /uur."

'Ziektepre ven tie '
"Doet u aan ziektepreventie?"
Elenbaas: "Ik doe niet aan ziektepreventie. Ik
zorg er in de eerste plaats voor dat het teeltwater van goede kwaliteit is, dan blijven de ziekten vanzelf weg. Systeembouw en het handhaven van een goede waterkwaliteit heeft
daarom onze eerste prioriteit. Vroeger werden
nog wei eens allerlei ziekten vanuit het oppervla ktewater in huis gehaald, toen in het wild
gevangen paling als pootaal werd gebruikt.
Maar die tijd is voorbij .
M omenteel duiken allerlei ziekteproblemen op
omdat nog geen stabiele waterzuivering is ingetreden, maar na de installatie van het ondergedompelde filter zal dit verdwijnen . Ais het
water maar goed is.
Het verschil tussen de diverse kwekers zit
hem in het tijdstip van de aanvang van de beha ndeling. Dit is natuurlijk afhankelijk van het
m oment waarop de aanwezigheid van een

parasiet wordt geconstateerd . De ene teler
heeft de eerste parasiet al in de gaten, een
andere teler ziet pas iets als de hele vis er mee
besmet is. Hierin zitten de verschillen tussen
de telers . Ais je systeem is vervuild met eieren
van Dactylogyrus dan ben je natuurlijk veel te
laat. Nee, het is de kunst de aanwezigheid van
de eerste parasiet te constateren en deze dan
een klein tikje te geven .
Wat betreft uw eerste vraag : Bewust doe ik
niet aan ziektepreventie want de preventieve
behandelingen geven aileen maar een verslechtering van de waterkwaliteit. Voordat ik
maatregelen neem, moet ik de parasieten
eerst constateren. Maar als ik ze constateer,
dan krijgen ze ook meteen dat tikje! Ziektepreventie is wei gewenst bij glasaal: op de dag
van aankomst vindt behandeling van de glasaal
plaats. Ais je hiermee te lang wacht, kan een
heel systeem uitvallen.
Voor de rest gebruik ik - in het geval het
nitriet-gehalte hoog is - wat zout om de giftigheid ervan te neutraliseren en zo bruin bloed
van de paling te voorkomen .
Wei maken we intensief gebruik van UV-licht.
We gebruiken 80 Watt-buizen die ondergedompeld zijn in het systeemwater. Per lamp
wordt 8 m 3 water per uur gedesinfecteerd. Dit
is door de telers die hiermee werken als zeer
zinvol ervaren, met name om flagellaten onder
controle te houden . Ozon is ook wei eens geprobeerd maar het bleek gevaarlijk en duur en
is daarom niet doorgevoerd. Een ander groot
nadeel van ozon is de corrosie van het materiaal. Door Hesy wordt daarom UV geadviseerd . "
"Hoe komt het dat bij de rokers paling van' de
Ketelhoek' de naam heeft van de beste kwaliteit te zijn, dat wil zeggen van uniform gewicht
en van precies de gewenste zachtheid?"
"Dat komt gewoon omdat wij er al snel in zijn
geslaagd de waterkwaliteit onder controle te
krijgen . Het geeft weer aan hoe belangrijk de
samenwerking met de systeembouwer is . Ais
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het teeltwater constant van goede kwaliteit is,
breken er ook geen ziekten uit en kan de paling
ook in korte tijd groeien naar het gewenste
gewicht. De zachtheid van onze paling is gewoon een gevolg van het feit dat de dieren
snel konden groeien ."
De rokers menen zelfs dat uw paling met de
hand is gesorteerd, zo goed sluit de vis aan bij
hun wensen ."
"Wij sorteren absoluut niet met de hand. Nogmaals : het is aileen maar een kwestie van systeembouw en waterkwaliteitsbeheer.
Misschien kunt u ook in uw stukje opnemen
dat wij bepaald niet de wijsheid in pacht hebben . De palingteelt staat eigenlijk nog maar
aan het begin van haar ontwikkeling. Het is
voor mij en De Bondt steeds uitproberen hoe
iets werkt. En eerlijk gezegd: dit vind ik nu juist
het mooie van het vak."

Welke toekomst heeft de palingteelt7
Elenbaas: .,Ik zou nu niet opnieuw in mijn kwe-

kerij' hebben ge'investeerd en niet met en kele
partners (uit de stal van Hesy) Nijvis hebben
overgenomen, als ik geen vertrouwen had en
heb in de markt voor palingprodukten . Er heeft
ook de afgelopen jaren een verschuiving in en
een vergroting van de markt plaatsgevonden.
Vroeger was als eindprodukt aileen zachte paling gewenst voor doosjes gerookt. Onze paling groeide door de goede waterkwaliteit vrij
snel, was daarom zachter en zeer geschi kt
voor dit doel . Het resulteerde ook in een wat
betere prijs. De laatste jaren is de markt meer
in de richting van paling-filet verschoven. De
zachtheid van de paling is hierbij niet zo belangrijk meer, want door de temperatuur in de
rookkast aan te passen kan men van de te fileren paling steeds een goed produkt verkrijgen .
Wat betreft de markt voor paling-filet zie ik
behalve in Nederland in Belgie, in Fran krijk en
waarschijnlijk ook in Duitsland steeds meer
mogelijkheden . Ik denk dat hierdoor de totale
markt voor paling-produkten met enkele hon-

.. De kleinere trommelfilter die het water verder van het slib scheidt en de afvoer van slib naar
een kelder.
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derden tonnen per jaar kan groeien .
Hiernaast biedt de vraag in het Verre Oosten
nog mogelijkheden . Zo wordt nu in Denemarken met Europese paling een produktielijn
voor kabayagie opgezet, speciaal voor de Japanse markt. Ais de grenzen van de markt zijn
bereikt, zullen uiteindelijk de bekende regels
van vraag en aanbod ook voor palingteeltprodukten gelden . De tak zal echter beslist niet in
elkaar storten . Gesteld dat de glasaal elk jaar
zal blijven komen. Bepaalde risico's moetje nu
eenmaal blijven nemen als ondernemer. "

Op palingteeltbedrijf 'De Ketelhoek' met
straks een produktiecapaciteit van 250 ton per
jaar werken momenteel4 man: vader en zoon
Elenbaas en hun medewerkers Maikel Winkel
en Michiel van de Pol.

