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De teelt van heilbot, kabeljauw, tarbot, zeebaars, zeebrasem en tong

Thema-avond zoutwatervis
door Magnus van der Meer en Jos Scheerboom

In Nederland is de teelt van zoutwatervis nog nauwelijks van de grond gekomen. In de nabije toekomst lijkt daarin niet vee I verandering te komen. In het buitenland is de kweek
van zoutwatervis inmiddels wei een industrie van belang geworden: de groei van de za lmen zeebaars/zeebrasem industrie kan aan geen enkele visteler ongemerkt voorbij zijn gegaan. Daarnaast wordt er vee I geexperimenteerd met de teelt van nieuwe zoutwatervissoorten. Liggen hier ook kansen van de Nederlandse visteelt? Die vraag werd herhaa ldelijk gesteld tijdens de borrel na de thema-avond van de NGvA op 15 april jl. over de kweek
van zoutwatervis.
Grethe Rosenlund van het Nutreco Aquaculture Research Centre in Stavanger
(Noorwegen) vroeg zich af of kabeljauw en
heilbot de nieuwe teeltsoorten van NoordEuropa lOuden worden. De teelt van vis in
Noord-Europa wordt gedomineerd door de
zalm. Echter, lOwel kabeljauw als heilbot
groeien goed in koud water en worden al
zo'n 10 tot 15 jaar genoemd als potentiele
nieuwe soorten. Toen is het niets geworden, maar si nds kort is er weer hoop dat
deze soorten het aanbod van gekweekte
koudwatervissen kunnen uitbreiden. Ron
Oorschot kweekt op Neeltje Jans tarbot,
zeebaars en zeebrasem. Hij vertelde over
de moeilijkheden om een zoutwater recirculatiebedrijf in Nederland op poten te zetten. Maar ook werd duidelijk dat er mogelijkheden zijn: in de toekomst is een toename te verwachten van zeevis geproduceerd
in recirculatiesystemen. Tenslotte vertelde
Andries Kamstra over de experimentele
kwe ek van tong bij het RIVO-DLO te IJmuiden waarover hij u in een volgend nummer
uitgebreid zal berichten. Aile drie sprekers
hadden uitstekend verlOrgde en uiterst informatieve verhalen.
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Kabe/jauw
Mogelijkheden
Volgens Grethe Rosenlund wordt er in Europa per jaar twee miljoen ton kabeljauw geconsumeerd. De kabeljauwvangst is echter sterk
seizoensafhankelijk en vertoont een dalende
tendens. De vis is makkelijk te domesticeren,
technieken gebruikt bij het kweken van zalm
kunnen gebruikt worden en de vis heeft weinig last van parasieten. Doordat gekweekte
kabeljauw het hele jaar door geleverd kan
worden lOU er optimaal geprofiteerd kunnen
worden van de hoge prijzen in schaarse visserijseizoenen.

Geschiedenis
Het kweken van kabeljauw is in Noorwegen
gestart met uitzetten van in het laboratorium
gepraduceerde kabeljauw larven in 1886. Van
een positief effect hiervan op de visserij werd
echterweinig gemerkt. Halverwege de zeventiger jaren ging men over op het uitzetten van
larven in beter controleerbare wateren lOals
grate vijvers. De larven hadden daar natuurlijk
plankton als eerste voer tot hun beschikking
en de jonge vis die men lo praduceerde werd
gebruikt voor het aanvullen van het natuurlij-

waren dat e,r zo'n 500.000, tegenwoordig nog
maar 100.000 per jaar. De moeilijkheid zit in
het larvale stadium: hoe laat je het uit het ei
gekomen larfje van slechts 4 mm veranderen
in een visje dat op droogvoer gezet kan worden?

ke bestand in de zee, maar werd ook gebruikt
voor de eerste experimenten met het kweken
van kabeljauw. Eind jaren tachtig worden in
Noorwegen de eerste kabeljauwtjes in het laboratorium geproduceerd met behulp van
Rotifera en Artemia. Hoewel deze activiteiten
wei tot gevolg hadden dat men ook in het Verenigd Koninkrijk en Canada aan de teelt van
kabeljauw ging werken, leverde het geen
doorbraak op en werd het onderzoek op een
laag pitje gezet. De laatste tijd echter is er
sprake van een nieuwe opleving in de pogingen de kabeljauwteelt op de rails te zetten .

De eitjes van kabeljauw worden afgezet in
water van zo'n 6 tot 7° C en daarin duurt het
ongeveer 15 dagen voordat de eitjes uitkomen. In die periode moeten de eitjes gedesinfecteerd worden anders treedt er grote sterfte
op. Over het algemeen ligt het percentage eitjes dat een levend larfje oplevert rond de
50%. Kabeljauw wordt de eerste dagen met
algen gevoerd, na 5 dagen komen daar Rotifera bij. Op dag 20, de larven wegen dan nog
maar nauwelijks meer dan een milligram,
stopt men met algenvoedering en ook de hoeveelheid gevoerde Rotifera nemen af: de vissen moeten nu langzaam over op Artemia.
Van dag 28 tot dag 43 krijgen de vissen uitsluitend Artemia. In deze periode veranderen de
vissen sterk: er treedt een morfose op waa rbij
zowel het uiterlijk als het spijsverteringskanaal de eigenschappen krijgen van die van de
volwassen vis. In de periode van dag 44 tot
dag 60 moeten de vissen overstappen van geheel Artemia naar geheel droogvoer. Gaat al les volgens het draaiboek, dan groeien de dieren in die periode van 10 naar 60 milligram.
Echter, terwijl de sterfte minimaal is zolang de
vis levend voer krijgt, tijdens de periode van
morfose en spenen (overstap op droog voer)
treedt er vaak een grote, voornamelijk door
kannibalisme veroorzaakte, sterfte op,

Voortplanting en larvale teelt
Kabeljauw plant zich spontaan voort in gevangenschap. De tijd dat eitjes afgezet worden
kan met licht be'invloed worden en het aantal
eitjes per vrouwtje is groot: gemiddeld meer
dan een miljoen. In de voortplantingsperiode
zet het vrouwtje elke vierde dag eitjes af, gedurende een peri ode van twee maanden. Er is
in Noorwegen dan ook enkele jaren aan gewerkt om kabeljauw larven te kweken. In 1989

Het is duidelijk dat de larvale opkweek met
zo'n lange periode waarin de vis levend voer
moet krijgen, een dure vislarve oplevert. De
grondstoffen (Artemia, Rotiferen) zijn duur en
het kweken, met de daarbij behorende verrijking van de Artemia vergen behoorlijk wat
arbeid. Daarnaast treden grote gewichtsverschillen op tussen dieren van dezelfde leeftijd.
En omdat kabeljauw een echte roofvis is, steken agressiviteit en kannibalisme snel de kop

.. Or, Gretha Rosenlund

9

op. Kannibalisme bij de kabeljauw heeft de
nare eigenschap dat het vrijwel niet weer
overgaat, ook niet wanneer de omstandigheden weer optimaal worden. Een ander probleem is de gevoeligheid voor het lOgenaamde 'zwemblaas stress syndroom', waarbij de
vissen binnen een paar dagen massaal sterven . De vis is ook gevoelig voor Vibriosis,
maar daarvoor is tegenwoordig een effectieve bad vaccinatie mogelijk. Tenslotte merkte
mevrouw Roselund nog op dat de vis erg gevoelig is voor variaties in temperatuur.

Groei
Zit de vis eenmaal goed op het droogvoer,
dan is verdere groei geen probleem. Maar er
is dan nog wei een .Iange weg te gaan: het
marktgewicht van geteelde kabeljauw ligt op
27 3 kilo. (Het marktgewicht van de gevangen vis is echter nog hoger: 4 tot 6 kilo .) Voor
het bereiken van het marktgewicht is het belangrijk de vissen onder kunstlicht te kweken.
In het donker worden vissen bij lO'n 2 kilo, 22
maanden oud, geslachtsrijp. De groei kan dan
wel5 6 maanden volkomen stagneren. Worden de dieren onder kunstlicht gekweekt dan
groeien ze sneller doordat ze een groter gedeelte van de dag eten, maar bovendien
treedt de geslachtsrijpheid pas op bij een gewicht ergens tussen de 2,5 en 3 kilo .

a

a

In 1998 waren er 5 bedrijven die gekweekte
jonge vis gebruikten voor de kweek van kabeljauw, daarnaast waren er nog een 10 bedrijven die in het wild gevangen vis op een semiextensieve manier groot brengen. Zij springen in een 'niche markt': voor Kerstmis is er
een sterk verhoogde vraag naar kabeljauw en
kan de visserij niet aan de vraag voldoen.
Deze kwekers profiteren van de hoge kabeljauwprijzen in die periode. De totale productie van gekweekte kabeljauw bedraagt momenteel 200 tot 300 ton op jaarbasis.

Toekomst
Met name in het Verenigd Koninkrijk is men
tegenwoordig erg optimistisch over de kans
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van slagen van de kabeljauwteelt en heeft
men grootse productieplannen . De vernieuwde belangstelling voor de kweek van kabel jauw heeft zijn oorzaak in:
- de teruglopende quota voor de visserij op
kabeljauw;
- de verbeterde technieken voor de uitgroei;
- er is een nieuw project van start gegaan
waarin onderzoek gedaan zal worden naa r
de kabeljauwteelt;
- er is een marktonderzoek gedaan naar ka beljauw, en daaruit heeft men de
conclusie getrokken dat er plaats is voor
kabeljauwteelt.
Voor de kweek van kabeljauw in Nederland is
er nog wei een probleem: de maximale watertemperatuur is 10 12° C!

a

Heilbot
Mogelijkheden
Heilbot is een exclusieve, dure vis lOnder .
graat waarvan de vangst minimaal is. Bovendien is de heilbot een platvis van formaat:
volwassen vissen kunnen tot 3 meter lang, tot
350 kg zwaar wegen en wei 50 jaar oud worden. Een ideale vis om te kweken dus en al in
1974 lukte het om de eieren van de vis onder
laboratorium omstandigheden te bevruchten.
De eerste twee juveniele vissen werden echter pas in 1985 geproduceerd. Sinds die tijd is
er erg veel energie gestoken in het ontwikkelen van een goede opkweektechniek van de
vis: van vis gevoerd met algen onder laboratorium omstandigheden, tot grote vissen in
enorme kweekbakken om ze uit te laten
groeien. Commerciele bedrijven in Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en IJsland kweken al
heilbot, zij het in geringe hoeveelheden. Ondanks aile moeilijkheden en tegenslagen uit
het verleden is de verwachting dat een com merciele kweek binnenkort mogelijk is.

Voortplanting en larvale teelt
De belangrijkste pijler onder de rooskleurige
toekomstverwachting van de heilbotteelt is de
pootvisproductie die in 1998 sterk is toegeno-

men. Het grootste gedeelte (400.000 stuks)
van die pootvis werd in Noorwegen geproduceerd, maar vooral hoopgevend was de productie in het Verenigd Koninkrijk (niets in
1997,100.000 stuks in 1998) en in IJsland
(15.000 in '96,45.000 in '97 en 200.000 in'98).
De Noorse productie van heilbot is echter traditioneel en gebaseerd op extensieve systemen waarvan de productie sterk fluctueert
met het weer. In IJsland en het Verenigd Koninkrijk echterworden de larven onder geheel
gecontroleerde omstandigheden gekweekt.
En, net als bij kabeljauw, is ook hier de gecontroleerde pootvisproductie steeds de bottleneck geweest voor de tee It van deze soort.
Heilbot wordt geslachtsrijp bij een gewicht
van boven de 10 kilogram. Eieren worden in
januari tot april afgezet in water met een temperatuur van rand de r C. Door met kunstmatig licht te werken is ook de afzetperiode van
deze vis te manipuleren. Gedurende anderhalve maand wordt elke derde dag eieren afgezet. De eieren worden in enorme silo's met
5 tot 15 m 3 water van 6° C gezet om uit te komen. Om de eieren goed te houden is het erg
belangrijk de watertemperatuur beneden de
8° C te houden. Het grote volume water is
nodig om de larven nergens tegen aan te laten komen. Raakt een larve eenmaal de wand
van de silo, dan is het meteen ten dode opgeschreven. Verder heeft het grote watervolume
een gunstig effect op het constant houden
van de waterparameters (met name tempera-

tuur, zoutgehalt e en lichtintensiteit). De larve
leeft maar liefst 35 dagen uitsluitend van de
dooierzak, dit is meer dan welke andere vis
ook die gebruikt wordt voor de commerciele
kweek. De larven worden gehouden bij 6° C
en beginnen pas te eten na een week of 6 (oftewel: 42 * 6=250 daggraden). In deze 6 weken
is een sterfte van 50% niet ongewoon.
Het voeren gaat als bij de kabeljauw, maar de
Rotifera zijn eigenlijk te klein. Voor larven met
een gewicht boven de 100 milligram is Artemia te klein, terwijl er dan nog moeilijk overgegaan kan worden op draog voer omdat er
dan nog vele visjes tussen zitten die het vaste
voer niet aankunnen. Een nog verder uiteen
groeien van de populatie moet dan op de
koop toe worden genom en en kan aileen
voorkomen worden door pas laat (bij 200 mil ligram, oftewel 0.2 gram) over te gaan op
draogvoer. Er zijn ongeveer 20 eitjes nodig
om een visje te krijgen dat begint met droogvoer eten: 5% overleving dus gemiddeld.
De problemen bij het kweken van heilbot larfjes kunnen als voigt worden samengevat:
- een lange periode op levend voer, hetgeen
de kosten verhoogt en de groei remt;
- een grote variatie in grote binnen een populatie;
- bij het gebruik van Artemia heeft men last
van het niet goed op kleur komen
.. Tong (So/ea so/ea)
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(vlekken) en de ogen verplaatsen zich niet
volledig naar een kant van het lichaam.
_ bij het vervangen van Artemia door natuurlijk plankton heeft men juist weer last
van de insleep van infectieuze en parasitaire ziektes;
_ heilbot kwekers worden regelmatig getroffen door grote sterfte onder het broed door
virusziektes, waarbij met name het IPNV
en het Nodavirus berucht zijn.
Groei
Voor het laten groeien van de heilbot is veel
vloeroppervlak vereist: de volwassen platvissen hebben allemaal hun eigen stukje bo dem nodig om te gaan liggen. Het uitgroeien
van de heilbot gebeurt meestal in een systeem waarbij tanks en kooien met een platte
bodem (op zee) gecombineerd worden. Verwarmd water wordt het eerste jaar, wanneer
de vis in tanks zit, soms gebruikt om de groei
te bespoedigen. Tegenwoordig streven telers er naar om heilbot binnen 3 jaar op het
marktgewicht van minstens 5 kilogram te
krijgen. Om die doelstelling te verwezenlijken is het nodig dat het vroeg geslachtsrijp
worden van de mannetjes wordt voorkomen.
De huidige productie van heilbot wordt gedomineerd door enkel grote bedrijven in
Noorweg en en een groot bedrijf in IJsland. In
1998 was de totale productie van heilbot ongeveer 280 ton, waarvan 90% werd geproduceerd door het Noorse bedrijf Stolt Sea
Farm. In het Verenigd Koninkrijk is er een
'British Halibut Association' met 18 leden die
in '98 de eerste 500 kilogram vis geproduceerd hebben. Op IJsland werd in 1998 10
ton vis op de markt gezet. In IJsland wordt de
gehele kweek gedaan in enorme tanks, die
oorspronkelijk bedoeld waren voor de kweek
van zalm.
Toekomstverwachting
De belangstelling voor heilbotkweken is
groot: in Noorwegen hebben vele zalmkwekerijen wei een of twee kooien over waar ze
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graag wat zouden willen experimenteren
met heilbotteelt. In het Verenigd Koninkrijk
verwacht men dat de heilbotproductie over
10tot 15jaarde 10.000ton bereikt, in IJsland
verwacht men een productie van 1000 ton in
2002.
De conclusies van mevrouw Grethe Rosenlund waren als voigt:
voor de kweek van zowel kabeljauw als
heilbot bestaat grote belangstelling;
heilbot kweken staat waarschijnlijk het
dichtst bij een definitieve groei doordat er
het afgelopen jaar grote vorderingen zijn
gemaakt op het gebied van de kweek van
juveniele vis;
voer en voerregimes moeten voor beide
vissoorten nu ontworpen worden om de
uitgroei te optimaliseren;
marketing van beide vissoorten staat nog
in de kinderschoenen en daaraan zal dus
de nodige aandacht en inspanning besteed moeten worden.
Zeebaars, zeebrasem en tarbot
Sea farm
Ron Oorschot van Seafarm B.V. te Jacobahaven (Kamperland) vertelde dat zijn bedrijf
zich bezighoudt met de kweek van tarbot,
zeebaars en zeebrasem. Maar ook heel veel
energie is gestoken in het ontwikkelen van
het eerste goed lopende zoutwater recirculatiesysteem in Nederland. Het bedrijf is gestart omdat men zich realiseerde:
- dat er grenzen zijn aan de kweek van vissen in kooien voor de Nederlandse kust
want beperkende factoren zijn onder an der de temperatuur van het water, de
moeilijkheid om geschikte plekken te vinden en de benodigde vergunningen;
- dat er een goede techniek bestond voor
zoetwater recirculatiesystemen;
- dat er een directe vraag bestond naar de
haalbaarheid van zoutwater recirculatiesystemen en dat er hoge prijzen betaald
worden voor zoutwatervissen als tarbot
en zeebaars .

Geschiedenis
Het bedrijf is gestart in 1992, de bouw is gestart in september 1994 en er is uitgebreid in
1996. Bij de ontwikkeling van het bedrijf is
veel aandacht besteed aan het ontwerp van
het teeltsysteem en een haalbaarheidsstudie. Bij het zoeken naar een geschikte plek
werd in overweging genomen om het bedrijf
t oegankelijk te maken voor bezoekers. Uiteindelijk heeft men geen gebruik gemaakt
van deze bron van inkomsten: het is moeilijk
te co mbineren met de kweek van vis en het.
beheer van een nieuw systeem. Veel geld is
er gaan zitten in de opbouw van de standing
stock. Financiering van het bedrijf was niet
makkelijk, mede doordat er in die tijd nogal
wat oph ef was over verschillende debacles
in de aq uacultuur in Nederland. Oat de zaak
rond is gekomen was mede te danken aan
subsid ies van de provincie Zeeland en de EU.
Bij het realiseren van de plannen is ook veel
energ ie gaan zitten in de vergunningen voor
de bouw, het milieu en de WVO (Wet Verontre inig ing Oppervlaktewater). Partners in
Seafarm zijn Bout Beheer van Colijnsplaat,
de 'Schotten' van Zierikzee en Mariconsult
uit Goes.
Seafarm heeft de beschikking over zeewater
va n een uitstekende kwaliteit. Per dag wordt
tussen de 10 en de 20% van het water ververst . Het overtollige water komt terecht in
een bezinkingsbassin en wordt daarna met
een 100 meter lange pijp geloosd in zee op 10
meter diepte. Wil het bedrijf uitbreiden, dan
zu llen bij de aanvraag van een nieuwe WVOverg unning waarschijnlijk als eisen gesteld
worden dat hette lozen water wordt nagezu iverd en gedenitrificeerd.
Huidige situatie
Het recirculatiesysteem van Seafarm ziet er
ongeveer zo uit als bij een palingkweekbedrijf: het water wordt via een zuurstofreactor
naar de bassins gepompt. Daaruit stroomt
het naar een drumfilter voor een mechani sche filtering, wordt over een trickling filter

Vaste kosten :
afsch rijvi ng
rente
arbeid
onderhoud
diversen
Variabele kosten:
pootvis
voer
energie
zuurstof
diversen
TOTAAL

f
f
f
f
f

2.50
2.50
3.50
0.50
0.60

f
f
f
f
f

1.50
2.50
1.25
0.40
1.00

f 16.25

• Tabel 1. Kos tprijs opbouw in de kweek van
zeebaars en zeebrasem zoals bere kend
voor Seafarm.
gepompt voor de biologische filtering en de
ontgassing. Via een UV filter komt het dan
weer in de pompkelder terecht. In dit systeem kan de tarbot in het eerste jaar een gewicht rond de 400 gram bereiken, in het
tweede jaar 800 tot 1500 gram. De variatie in
eindgewicht na het tweede jaar is een typisch probleem voor de tarbotkwekerij in recirculatiesystemen. Voor zeebaars/zeebrasem ligt het gemiddelde gewicht na een jaar
rond de 100/110 gram en in het tweede jaar
rond de 400/500 gram . Het marktgewicht van
zeebaars en zeebrasem ligt tussen de 350 en
600 gram. Ais indicatie van de kostprijs presenteerde Oorschot een overzicht van de opbouw uit vaste en variabele kosten (Tabel 1).
De kwaliteit van de vis heeft niet aileen met
smaak te maken, maar ook met beschikbaarheid (in recirculatiesystemen is dat in principe
het hele jaar door), versheid en de mogelijkheid de vis levend te leveren. Seafarm heeft
wat dat betreft natuurlijk een unieke positie in
Nederland en Belgie. Opmerkelijk is wei dat
Oorschot aangaf dat juist die versheid van de
vis niet altijd uitgebuit kon worden: tarbot met
name heeft als verse vis harder vlees, dan
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.. Tabel2. Een overzicht van de productie van zeebaars, zeebrasem en tarbot in Europa
Land

Zeebaarsl
Zeebrasem

Griekenland
Spanje
Italie
Turkije
Frankrijk
Israel
Egypte
Kroatie
Malta
Portugal

22.000
8.500
10.000
10.000
5.000
1.750
1.700
1.700
1.500
1.500

Totaal

70.000

Tendens

"'"
"'"
"'"

Tarbot

> 2500

Tendens

i

i
800

"'"

i

"'"

"'"
"'"
"'"
"'"

3.500

Bron: Ron Oorschot, Seafarm BV. Oe totale Europese productie omvat ook productie in diverse
landen die niet op de lijst voorkomen. Legenda: ""'= geen grate verandering te verwachten in
nabije toekomst; i = productie stijgt.
wanneer het vlees al een paar dagen 'afgestorven' is! De marktprijs van de vis hangt
sterk af van het (sterk fluctuerende) aanbod
uit de visserij. Om dit te ondervangen heeft
Seafarm contracten afgesloten met afnemers
waarin een vaste prijs wordt afgesproken.
In Tabel 2 staat weergegeven hoe de productie van zeebaars/zeebrasem en tarbot er ongeveer uitziet op Europees niveau.
Knelpunten
Tenslotte dan de knelpunten die Oorschot ziet
voor de verdere ontwikkeling van zijn bedrijf:
- Kweektechnisch lOU er mogelijk wat meer
gedaan moeten worden aan het ontwikkelen van de tee It van nieuwe soorten, met
name tong . Verder zal een verdergaande
optimalisering van het systeem tot verbetering moeten leiden van groei, voerconversie en overleving.
- Markttechnisch liggen er problemen op
het gebied van de kostprijs, die sterk afhankelijk is van de verhouding tussen vaste kosten en productie. Schaalvergroting
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-

lijkt dan ook noodzakelijk om het bedrijf
ook in de toekomst financieel gelOnd te
houden (7). Daarnaast is er de onzekerheid over de ontwikkeling van de prijs van
de gekweekte soorten. Bij tarbot is er
voorlopig nu nog geen probleem, maar er
moet rekening mee gehouden worden dat
de uiteindelijke markt voor tarbot wei
eens niet heel erg groot kan blijken te zijn.
Voor zeebaars en zeebrasem dreigt marktverzadiging op te treden door de snel stijgende productie in het MiddellandseZeegebied. De prijs van deze soorten zou
wei eens aan het begin van een daling
kunnen staan lOals we die eerder bij de
zalm hebben gezien.
En dan is er, vooral in Nederland, nog een
immens probleem op het gebied van de
vergunningen en financiering. Een nazui veringsinstallatie bouwen voor gebruikt
zeewater vereist een grote financiering.
En afgezien daarvan: de benodigde vergunningen krijgen voor een viskwekerij is
in Nederland een moeilijk en tijdrovend
karwei.

