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Ton van Cooten stopt met palingkweken

Zowel palingen als kwekers zullen
steeds sneller moeten groeien
door dr. Magnus van der Meer (COSTA, Wageningen) en dr. Jos Scheerboom (Wellantcollege, Houten)

De laatste twee jaren maakte de palingteelt een moeilijke tijd door vanwege lage afzetprijzen. Mede daardoor maakte de sector stormachtige ontwikkelingen mee. Ton van
Cooten, sinds 1997 palingkweker in Doorn, stopt met palingkweken en droeg in september de bedrijfsvoering over aan zijn broer Gerard. Voor Ton helemaal opgaat in zijn nieuwe beroep van makelaar vroegen wij hem naar zijn ervaringen in de palingteelt. Hoe beleefde hij de afgelopen roerige jaren en, vooral, hoe ziet hij de toekomst van de sector?
Van palingkweker tot make/aar
De palingkwekerij van de familie Van
Cooten ligt op de grens van de bosrijke
Utrechtse Heuvelrug en het agrarische gebied van Langbroek. Wij werden ontvangen
in zijn modern ingerichte woonboerderij
die voor de kwekerij staat.

Ton van Cooten: 'Wij werken hier met drie
broers in een familiebedrijf. De palingteelt
vormt in dit familiebedrijf een neventak. De
twee hoofdtakken worden gevormd door
de melkveehouderij (150 koeien) ' en de
kaasmakerij waar al onze melk verwerkt
wordt. De boerderij waar ik in woon, werd
begin jaren 80 met bijhorend melkquotum
en land bijgekocht. Het quotum en het land
werden bij de bestaande bedrijven gevoegd. Voor de boerderij met stal voor 100
mestvarkens werd minder gemakkelijk een
goede bestemming gevonden. Wij wilden
uitbreiden naar 1000 varkens, maar vanwege de zuurgevoeligheid van het gebied kregen wij hiervoor geen vergunning. Wei
hadden wij een bouwvergunning. Wij zoch

AQUA o~c)'~ 5/2001

I Ton van Cooten op de praatstoel
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-ten daarom naar een activiteit waarvoor,
met het oog op ammoniakemissie, geen
milieuvergunning nodig was. Palingteelt
kwam toen uit de bus als de meest aantrekkelijke optie. Gelukkig zag de gemeente de
teelt van vis als een agrarische en niet als
industriele activiteit. Het vestigen van een
visteeltbedrijf in overeenstemming paste
daarmee in het bestemmingsplan van landelijk gebied.
Wat de toekomst betreft: wij hebben de vergunning gekregen het palingbedrijf uit te
breiden van 40 naar 150 ton. Maar: ik ben
er van overtuigd dat een productievolume
van 150 ton voor de toekomst niet voldoende is. In de toekomst heb je een productiecapaciteit van 300 ton nodig om te kunnen
overleven'.
Specificaties van het bedrijf
De palingkwekerij van Van Cooten is gebouwd als een 30 tons HESY systeem. De
specificaties van het bedrijf zijn hieronder
vermeld.
Een niet onbelangrijk deel van de kwekerij
is het "back-up systeem": het alarmsysteem, de generator en de reservepomp.
Valt de stroom uit dan slaat de generator
automatisch aan en draait het systeem gewoon door. Komt er echter brand in de
meterkast, dan kan de generator geen

Glasaalsysteem:
Productiesysteem:
Geplande productie:
Gerealiseerde productie:
Voedergift in afkweek per dag:
Debiet over afkweek:
Debiet over glasaal:
Waterbehandelingssysteem:
Energieverbruik:
Bezinkput:
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stroom ' meer leveren. Daarom heeft Van
Cooten altijd een pomp die aangesloten kan
worden op stroom van buiten de kwekerij.
Er kan dan water via de zuurstofreactor
naar de bakken worden verpompt, zodat de
vissen van voldoende zuurstof worden
voorzien om ze in leven te houden (ook de
afvalstoffen worden dan voldoende snel
verwijderd).
Ton van Cooten: 'De palingkwekerij vraagt
ongeveer een halve arbeidskracht. Omdat
het palingkweken een nevenactiviteit is op
een bedrijf waar drie broers werken, werd
de noodzaak van een permanente aanwezigheid van een persoon hier niet als erg
bezwaarlijk gevoeld. Men voert de visse n
met behulp van bandautomaten: elke dag
twee maal 6 uur krijgen de vissen voer toegediend. De voerhoeveelheid wordt berekend met behulp van een voertabel. Aan passingen van de voerhoeveelheid gebeurt
op basis van het waargenomen eetgedrag
van de vissen'
Het pH management
Het alarmsysteem is gekoppeld aan wate rpeil, zuurstofgehalte en de pH in de bakken.
De pH in het glasaal systeem wordt bij
voorkeur gehouden tussen de 5,5 en de 6.
De pH in het productiesysteem kan dalen
tot tussen de 4,5 en de 5. Een lage pH is

6 glasaalbakken 3 m 2, in totaal18 m 2
7 afkweekbakken 15,2 m 2, in totaal 106 m2
30 ton/jaar
40 ton/jaar
> 150 kg

225 m 3/h
40 m3/h
Standaardsysteem met trommelfilter, tricklingfilter,
deelstroom over up-flowfilter en Ultra Violet installatie.
25 kW per uur continu
30 m 3 , verblijftijd ca. een dag. Nadat hier de
bezinkbare deeltjes zijn afgevangen, wordt het
afvalwater geloosd op het rioo!.

vanuit veterinair oogpunt gunstig : het
houdt de parasieten buiten en bovendien is
het ammoniak bij een lage pH, omdat het
meer als ammonium aanwezig is, in het
water minder giftig. In recirculatiesystemen
heeft de pH van het water echter altijd de
neiging om te dalen (het water wordt zuurder), zelfs bij de lage pH's waarbij men tegenwoordig de vis kweekt. Om de pH binnen de gestelde marges te houden wordt
dan oak vrijwel permanent loog (NaOH) bijgedruppeld in de pompput. Zeker bij de
huidige lage pH's is een constante pH een
belangrijke voorwaarde voor goede groei
van de vis. Automatisch meer loog bijdruppelen wanneer de pH daalt is volgens Van
Cootenaf te raden. Aanpassing van de
loogtoevoeging is meestal uitsluitend
symptoom bestrijding. Moet er plotseling
meer of minder loog bijgedruppeld worden
dan wijst dat op een onregelmatigheid in
het systeem en moet de oorzaak daarvan

opgespoord en verholpen worden. Bij een
alarm vanwege een niet optimale pH wordt
dus eerst gekeken wat daar de oorzaak van
is en pas daarna wordt er eventueel iets aan
de loogtoevoeging veranderd.
Omdat de hefting voor het lozen van het
afvalwater mede afhangt van het ammonium-gehalte, wordt er ook goed opgelet
dat de pH in de slibtank hoog genoeg is. Het
ammonium kan dan worden omgezet in nitraat waarover geen hefting verschuldigd is.
Door de zuurstofloze omstandigheden in de
bezinkput vindt daar denitrificatie plaats
waarbij zuur gebonden wordt. Over het algemeen is de pH in de bezinkput daarom
hoog genoeg en hoeft de pH niet naar boven te worden bijgesteld.
De bezinkput wordt ongeveer €len maal per
zes weken uitgereden. In de winter wordt
soms aileen de dikke korst eraf gehaald en
opgeslagen om later uitgereden te worden.

I Septic tank en mestput (van 30 m3) naast het bedrijf
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Sorteren
AI spoedig na de start van het bedrijf bleek
dat met het 30 tons bedrijf een jaarlijkse
productie van 40 ton gehaald kan worden.
Zo'n resultaat stemt tot tevredenheid. Echter, het is wei duidelijk dat een verbetering
van het economisch rendement aileen haalbaar is met een groter bedrijf.
Ton van Cooten: 'Op dit bedrijf wordt er elk
jaar om economische overwegingen gemiddeld twee ton paling uit de kwekerij gehaald omdat deze te langzaam groeien.
Door goed te sorteren proberen wij zoveel
mogelijk paling in de groeifase te brengen.
Verkeren dieren van 100 gram eenmaal in
de groeifase, dan groeien zij uit tot een
stuksgewicht van meer dan 200 gram. Dit
zijn ook de zachte palingen die gewild zijn,
terwijl slechte groeiers 'hard' vet vormen
en niet gewenst zijn. Paling is een vis die
altijd weer in de groeifase kan geraken, al
duurt het soms jaren, als de juiste groeiom-

standigheden zich maar voordoen.
Verbetering van het economisch rendement is op een groter bedrijf mogelijk om dat het sorteren van paling beter kan plaatsvinden. Met een klein aantal bakken (7 op
het huidige bedrijf) is het vaak erg moeilijk
om goed te sorteren. Te vaak is het nu
schipperen tussen 6f de bakken niet opti maal vullen 6f niet erg nauwkeurig te sortereno De moeilijkheid van het sorteren van
de paling zit hem vooral in het feit dat de
vissen in €len bak vaak een sterk verschillende groei vertonen. Bijvoorbeeld: wij zetten
een bassin in met palingen van gemiddel
100 gram. Deze vissen groeien uit tot ee
'mengbak' met dieren van 90 gram tot mee
dan een kg. Die dieren van 90 gram hebbe
waarschijnlijk bijna niet gegeten en zij
mogelijk zelfs afgevallen.
De frequentie van sorteren is €len keer in
4 tot 8 weken. We laten deze frequentie
hangen van de snelheid waarmee de vi sse

I Naast de deur staan tankjes natron/oog voor het pH management
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uit elkaar groeien.
Om vissen die zo ver in gewicht uiteenlopen in groepen van vissen met ongeveer
hetzelfde gewicht te zetten is een moeilijk
karwei wanneer je maar 7 bakken hebt. Op
een groter bedrijf met meer bakken is dat
probleem een stuk minder. Op een klein
bedrijf als het onze kan maar een beperkt
deel van de gesorteerde vis gebruikt worden voor het maken van een uniforme partij vis. Een groter bedrijf kan (te) kleine partijen beter in bassins kwijt met vis van vergelijkbare grootte waardoor de groei beter
wordt opgepakt.'
'Goed sorteren is van veel belang voor de
groei van de paling. Tijdens het sorteren
moet dan ook nauwkeurig gewerkt worden.
Een grote paling die per ongeluk terecht
komt in een bak met kleinere vissen kan de
hele bak onrustig houden. In een bak waar
de palingen goed zijn gesorteerd, groeien
ze beter door.'
Voer en groei
'Het palingkweken heeft in relatief korte tijd
een snelle ontwikkeling doorgemaakt.
Voorheen lag de voerconversie rond de 1,5
voor een vis met een gemiddeld aflevergewicht van rond de 150 gram. Tegenwoordig
ligt de voerconversie rond de 1,2 en is het
gemiddelde aflevergewicht gestegen tot
boven de 200 gram. Een verbetering van
het voer is hierbij van groot belang geweest.
Het gevolg is tweeledig: ten eerste kon door
het verbeterde voer 10-20 % meer vis worden geproduceerd. Ten tweede bereiken in
Nederland gekweekte palingen steeds vaker een gewicht van boven 200 gram. Deze
paling kan goed worden verkocht aan afnemers in Duitsland en 8elgie. In Nederland
kan hierdoor een relatieve schaarste ontstaan aan ouderwetse 'kermispaling' van
130-150 gram.
Voorheen gebruikten vrijwel aile kwekers
Provimi voer dat geproduceerd werd in
Zwolle. Toen Provimi de fabriek sloot en het

voer uit d~ nieuwe Dana fabriek uit Denemarken liet komen, ging de groeisnelheid
direct omhoog en de voerconversie naar
beneden. Doordat de fabriek in Denemarken technisch in staat is het voer onder vacuum te extruderen, kon het vetgehalte van
het voer omlaag en dat heeft zowel de handelbaarheid (minder vettig) van het voer als
de groei van de vissen goed gedaan.'
Omdat de paling tegenwoordig beter doorgroeit is het op dit moment weinig aantrekkelijk om vis van 100 tot 150 gram af te leveren. Door het betere voer groeit de vis
dan meestal nog makkelijk door en dat is
economisch veel aantrekkelijker dan het
verkopen van vis met groeipotentie. Voor
kwekers is het dan ook belangrijk stevig
genoeg in de schoenen te staan om dat ook
duidelijk te maken aan de verwerker. Het
kost de kweker geld wanneer de vis moet
worden afgeleverd wanneer ze nog
groeien. Wil de afnemer dan toch nog kleine vis (bijv. 120 grammers) dan moet daar
maar extra voor betaald worden. (Noot:
nog maar enkele jaren geleden waren de
meeste kwekers al lang tevreden wanneer
ze er in slaagden om hun vis te verkopen als
110 tot 130 grammers en was de hoeveelheid afgeleverde paling die afgeleverd kon
worden met een gemiddeld gewicht boven
de 200 gram over het algemeen gering.)
De palingcrisis
Ton van Cooten: 'Door het verbeterde voer
is de afgelopen twee jaar de productie in
bestaande kwekerijen met 10-20% omhoog
gegaan, niet aileen in Nederland, maar ook
in Denemarken. Deze stijging van de productie viel helaas samen met een prijsdaling. De grootste oorzaak van de prijsdaling
is het mislukken van de Kabayaki fabriek in
Denemarken geweest. Naast de fabriek was
een enorme kwekerij gebouwd. Toen de fabriek werd gesloten werd de kwekerij
(noodgedwongen) verkocht voor, naar men
zegt, slechts een gulden per kilo standing
stock. Die paling is spoedig daarna voor
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voordeel opleveren. Het concentreren van
bedrijven zal nog verder in de hand worden
gewerkt doordat het buitengebied steeds
meer natuurbestemming krijgt en facilitei ten als voldoende rioolcapaciteit daar niet
snel worden aangelegd. En de eisen voor
het lozen op oppervlaktewater zijn zo streng
dat daar, redelijkerwijs gesproken, niemand aan kan voldoen.'
Zorgenkind g/asaa/
Ton van Cooten: 'De glasaalvoorziening
vormt voor de sector een duidelijk bedrijfsrisico. Dit jaar varieerde de prijs tussen f 400
en f 900,- per kg, afhankelijk van factoren die
niet zijn te voorzien. Dit is een groot probleem, want je kunt als kweker op velerlei
fronten aan het management werken om dit
te verbeteren, de glasaalvoorziening is voor

de sector ·een volkomen ongrijpbare factor.
Dit seizoen zagen we hoe ten minste drie factoren de prijs van glasaal bepaalden:
• Het verschijnen van Chinese kopers op
de Europese markt. Zodra dezen zich vertonen, stijgt de prijs.
• De hoeveelheid glasaal die uit vangst
beschikbaar is.
• De MKZ-crisis, waardoor Engeland geen
glasaal kon leveren.
Doordat de hoeveelheid aan te bieden glasaal en, los hiervan, de prijs volkomen onvoorspelbaar zijn, moeten we flexibeler
omgaan met aanbod en prijs. Op mom enten dat de prijs aantrekkelijk is, zouden grote hoeveelheden kunnen worden ingekocht. Zelf gaan we van de regel uit dat
geen glasaal wordt ingekocht wanneer de

I In de hal naar de glasaalunit.
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prijs boven de 1600 per kilo ligt.
Vorig jaar wilde ik later in het jaar inkopen
omdat in het voorjaar de bakken erg vol zaten. In het voorjaar was de glasaal prijs redelijk laag, maar de prijs van glasaal steeg
voor de zomer nog tot boven de 1600 en
zakte daar niet weer onder. En zo ging het
seizoen voorbij zonder dat er glasaal was
ingekocht. In principe zou dat natuurlijk direct moeten leiden tot een verminderde
productie. Toch is dat effect uitgebleven.
Mogelijk door de lagere dichtheden is de
vis sneller gegroeid en wordt er ook een
hoger (aflever)gewicht bereikt. Het is dus
mogelijk gebleken een jaar geen glasaal in
te slaan, hoewel er in de nabije toekomst
nog wei een deukje in de productie kan ontstaan.
Mede doordat Engeland dit jaar geen glasaal kon leveren is de prijs dit jaar steeds
hoog gebleven. Omdat ons glasaalsysteem
leeg stond, konden wij ditjaarvroeg glasaal
innemen, toen de prijs nog redelijk laag
was. De beste groeiers van de partij zijn nu
de 100 gram al weer ruim gepasseerd.'

Werken aan de kwaliteit van de vis
Zoals gezegd wordt de kwaliteit van afgeleverde paling voornamelijk bepaald door de
grootte van de paling en de hardheid van
het vlees. Paling wordt hard wanneer de
groei stagneert. Met het beter worden van
het voer is ook het probleem van te hard
vlees verminderd. Maar naast deze harde
kwaliteitseisen noemt Van Cooten . ook
"emotie" als kwaliteitsfactor: 'De klant
moet een goed gevoel hebben bij zijn aankoop en aan dat goede imago moeten ook
de kwekers een bijdrage leveren. Daarom
zou de sector moeten streven naar certificering, bijvoorbeeld met het 'Blue Label' met
betrekking tot de afvalstromen. Sommige
bedrijven zijn hierin al vergevorderd. Wijzelf hebben geen probleem met de afvalstroom. De mest van de paling wordt met
de zodenbemester over het land uitgereden. Het waterige deel wordt, na verblijf in
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de mestke'lder, naar het riool afgevoerd.
Maar als wij tien keer zo groot zouden zijn,
kan met het drukriool onvoldoende worden
afgevoerd. Wij zouden dan op het bedrijf
het effluent moeten zuiveren tot de kwaliteit
van drinkwater en dat is onbetaalbaar.
Naast de milieuaspecten zou de sector ook
moeten werken aan verder optimaliseren
van de houderij en de afspraken daarover
opnemen in een kwaliteitssysteem. Want
ga er maar van uit: de Dierenbescherming
komt straks bij de kwekers op het bedrijf.
Ais je de deur voor hen dichthoudt gaat het
fout! Ook voor de consument is de emotie
rond het paling kweken van groot belang.
Ton van Cooten: 'Een goede organisatie
van de hele keten wordt steeds belangrijker. Van elke partij paling kan dan de behandeling worden getraceerd vanaf kwekerij tot aan afnemer en verwerker. Van elke
partij kan dan ook worden nagegaan hoeveel de paling van de partij van kweker X
die op datum Y is afgeleverd, heeft opgebracht. Ik heb ook afgesproken dat de eindafrekening van een partij plaatsvindt een
dag of 30 nadat de vis afgeleverd is. Dan is
namelijk bekend hoeveel de partij heeft opgebracht en krijg ik als kweker een vast percentage van die opbrengst. Een steviger
keten heeft niet aileen het voordeel van grotere financiele zekerheid voor aile schakels
in de keten, het vergemakkelijkt ook de kwaliteitscontrole. Ais een kweker nu zo maar
begint zonder zicht te hebben hoe de vis zal
worden afgezet, zeg ik: dat kan gewoon niet
meer. Bij een luxe product als de paling
hoort nu eenmaal een hoge en controleerbare kwaliteit. En zonder vooraf gemaakte
afspraken is het ook erg moeilijk om in de
huidige marktsituatie nog een goede prijs
voor je vis te krijgen.'
'Hoe het ook verder gaat met de paling, het
zal een luxe product blijven. Ik kan me niet
voorstellen dat we in de toekomst ooit paling gaan eten, zoals we nu gehakt of vlees
eten. Volgens mij heeft de palingkweek on
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I De schake/aar met directe koppe/ing naar de generator om in geva/ van nood de reservepomp
te /aten draaien op stroom van buiten de kwekenj.
geveer haar productieplafond bereikt. De
kweek heeft een flink stuk markt gewoon
over kunnen nemen van de palingvisserij,
doordat hun vangsten steeds verder afnamen. Gaat de kweek zich nog verder uitbreiden, dan zal men echt een nieuwe afzetmarkt moeten aanboren. Bij voortzetting
van de groei van de kweek zal dus naar aile
waarschijnlijkheid de prijs van paling onder
druk komen te staan . En dus zal de kweker
alles moeten doen om de kostprijs te verlagen.'
Een niche markt voor "Iokaal geproduceerde paling op ambachtelijke wijze gerookt"
ziet Van Cooten niet als een activiteit d ie in
de toekomst sterk zal toenemen. Her en der
zal voor die 5 tot 10 tons bedrijfjes die aan
huis verkopen, zeker plaats zijn en blijven,
maar groei ziet hij hier niet plaatsvinden . En
de 30 tot 60 tons bedrijven ziet hij voor de
keuze geplaatst tussen stoppen, stroppen
of doorgroeien.
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De opvo/ger
Tons broer Gerard heeft inmiddels het roer
overgenomen. Ton: 'Gerard beschikt over
een goed technisch inzicht, en dat komt van
pas. Hij raakt ook niet snel in paniek. Dat is
een belangrijke eigenschap voor een palingkweker. In het verleden zijn de meeste fouten
in de palingteelt gemaakt door impulsief gedrag van de kweker. Bij problemen moet er
weliswaar snel gehandeld worden, maar ook
dan is het belangrijk toch nog even tijd uit te
trekken om na te denken voordat er actie
wordt ondernomen.' Na het gesprek met Ton
liepen wij nog even door de kwekerij. Gerard
en zijn vrouw waren samen een bassin aan
het sorteren. Wij waren er bij dat Gerard een
grote paling die bij het sorteren per abuis tussen de kleintjes was terecht gekomen, handig, met een haal van het schepnettussen het
kleine grut wist weg te vissen. Ton vertrekt uit
de kwekerij, maar de paling kan hier voorlopig rustig doorgroeien.

