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Hoe Rendabel is de Kweek van Tong? Wordt de Positieve Lijst ' aangepast?

Proefbedrijf Solea B.V. in IJmuiden
door J. Scheerboom

D e markt voo r tong (Solea solea L. ) is met een woord fantastisch te noemen, m et
een jaarlijkse vangst van ca . 20.000 ton, een vangstquotum dat dit jaar met 1500
ton is beperkt , m et een vraag die aileen maar toeneemt en een prijs die gemiddeld boven € 10,- per kg ligt (1) .
Op het RIVO te IJm uiden toonden Andries Kamstra en medewerkers aan dat tong
goed is te kweken in een recirculatiesysteem . De 'ontwikkelfase' is inmiddels
afgesloten en met de oprichting van Solea B.V overgegaan in de 'doorstartfase'.
Op Proefbedrijf Solea w ordt gezocht naar het antwoord op de vraag of tong ook
in bassins met een diameter van 3,5 meter op commerciele basis is te kweken.
Ondertussen speelt een t ypisch Nederlands probleem: kunnen voldoende argumenten worden aangeleverd o m de Raad van State te doen beslu iten tong op de
'Positieve Lijst' van voor productie te houden diersoorten te plaatsen?
Ais beide vragen positief worden beantwoord, wordt het Proefbedrijf over twee
jaar omgezet in een pootvis-productiebedrijf (meer over Solea B.V., zie kaderstukje) .
Andries Kamstra (foto 1): 'Wij gaan dan
pootvisjes produceren voor bedrijven die
zorg willen dragen voor het proces van 'ongrowing ', het laten opgroeien van pootvisjes tot marktwaardige tong'. Solea B.V.
blijft in dit web van activiteiten een spilfunctie vervullen, een interface waarbij
praktijkgegevens terechtkomen bij de onderzoekers van RIVO en Wageningen Universiteit en omgekeerd.
Zoals op het gebied van de genetica. Wij
moeten ouderdieren selecteren op de
meest verantwoorde wijze. Hiertoe willen
wij nauw samenwerken met Wageningse
onderzoekers als Hans Komen (Visteelt en
Visserij) en Johan van Arendonk (Veefokkerij). Of de fokkerijdoelstellingen goed zijn
gekozen en gedefinieerd blijkt pas als het
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eindproduct aan de marktverwachtingen
voldoet . Dat weten we pas nadat de gegeyens van de kwekers weer bij ons zijn terug gekomen.
Wij hebben een areaal van 200 ha kasop pervlak voor ogen waar een hoeveelheid
tong wordt gekweekt die gelijk is aan het
quotum voor tong dat aan Nede rland is
toegekend om uit zee te worden gevist. Een
wij willen dit op de meest milieu- en diervriendelijke manier; volgens de normen
van Blue Label (' )'.
Het onderzoek op Proefbedrijf Solea houdt
zich nu bezig met de volgende drie deelvragen:
1 Op welke wij ze dient voer te worden
gedoseerd. Hoe vindt het management
van voeren plaats?
2 In hoeve rre is een kas bruikbaar voor
het kweken van platvis ? Hoe beheerst
men in een ka s het klimaat?
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Hoe kan de teelt worden opgeschaald?
Hoe kan het beste op grote schaal de
voortplanting en de pootvisproductie
worden gerealiseerd?

Naar Solea B. V.
Het proefbedrijf van Solea B.v. ligt een kilometer, een paar minuten rijden dus, verwijderd van het hoofdkantoor van het RIVO
aan de Haringkade.
Onderweg werden we overvallen door een
stortbui -kenmerkend voor augustus 2002zodat het zicht op de weg werd belemmerd.
Ik minderde vaart, niet zo zeer vanwege de
stortbui, maar omdat midden op de weg
een zwerm zilvermeeuwen stond. De dieren waren niet bereid, ook na geclaxoneer,
voor ons op zij te gaan. Zij deden dit wei
toen de autobanden hen geen andere keus
lieten.
Andries: 'Je moet ze eens zien hoe ze zich
gedragen als een lading vis wordt gelost.
Ze zijn in staat zoveel vis in een keer naar

binnen te werken, dat ze nauwelijks nog
kunnen vliegen '.
Op Solea (foto 3) waren Jan van der Heul
(foto 4) en Karin Kloosterboer bezig met tellen van jonge tong en het wegen en elektronisch identificeren van ouderdieren.
Jan: 'Een stortbui als we nu meemaken,
heeft in ieder geval het voordeel dat we
kunnen nagaan hoe deugdelijk deze tunnelkas is. am zo min mogelijk wateroverlast te
krijgen is natuurlijk een goede afvoer van
het dak nodig en moet de werkvloer zo
hoog liggen ten opzichte van de omgeving
dat regen water niet naar binnen stroomt'.
Andries: 'Het teeltwater dat we innemen
komt van een diepte van 110 meter. Het is
fossiel Noordzeewater, ziektevrij en zuurstofloos. Het is rijk aan ijzer, dus staat er
een ontijzeringsapparaat. Er zit ook wat
ammonium in, afkomstig van ondergrond-

Foto 1: Andries Kamstra op het RIVO (foto: RIVO)
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se organische lagen, dus leiden we het water .eerst over een nitrificatiefilter.

Klimaatsbeheersing
Wij kweken hier tong in een dubbellagige
foliekas. De bovenste folielaag is voorzien
van een zonwering. Om de afscherming
isolerende vermogen te geven wordt met
een blower continu lucht tussen de lagen
folie geblazen. Er mag natuurlijk niet een
lek ontstaan, anders gaat het isol erend vermogen verloren.
Tong wordt bij een vo or deze vis idea Ie
temperatuur van 20° C gekweekt. Volgens
onze voorlopige berekeningen met het ANIPRO-programma (2) is een kas de goedkoopste vorm van huisvesten.
Nu is de luchttemperatuur 23,5° C. Om er
voor te zorgen dat het watertemperatuur
boven 20° C komt kunnen wij twee dingen

doen: 'de ventilator meer lucht laten blazen
over de biotoren. Een biotoren is immers in
de eerste plaats ontworpen als koeltoren.
Wij kunnen ook meer water verversen, dus
de watertemperatuur constant houden met
het koe lere grondwater.
In de winter wordt het water ve rwarmd met
een CV en een titanium warmtewisselaar.
De grote vraag is wat dit gaat kosten en hoe
je deze kosten kunt beperken .

Voortplanting
Andries: 'De dieren worden hier gehouden
in bassins met een diameter van 3,5 meter.
We la ten de ouderdieren binnen de groep
op natuurlijke manier voortplanten. Wij
hebben hier voor gekozen om de volgende
redenen:
1 Het past bij de moderne opvattingen
over d ierenwelzijn.

Foto 2: Jan van der Heul in zijn laboratorium op het RIVO ("Jan aan het Recht ")
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Uit de folde 'SOLEA'
'In zowel binnen- als buitenland is in het verleden al een aantal initiatieven gestrand. Onder meer in Schotland en Frankrijk. Telkens weer bleek
de tong uiterst gevoelig als het gaat om het voer, de watersamenstelling
en de temperatuur. oat is nu allemaal onder de knie. Bij Solea is de techniek zo ver gevorderd dat het kweken van tong kim '
'Het kweken van to ng is een zeer kennisintensieve bezigheid. Het is dus
van belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten, methoden en moge/ijkheden '.
'In Europa zit niemand te w achten op een nieuwe vorm van bio-industrie
met aile negatieve aspecten die daaraan verbonden zijn .. Solea richt zich
daarom nadrukkelijk op het ontwikkelen van een kweekproces waar rekening wordt gehouden met milieu- en negatieve aspecten die daaraan verbonden zijn. Solea richt zich nadrukkelijk op het dierenwelzijn. Vandaar
dat de kweek plaats vindt in een recirculatiesysteem (blue label) dat het
(Noo rdzee) w ater zuivert'.
'Smaakt g ekweekte vis anders? Hoeft niet! Oat hangt bijvoorbeeld afvan
de condities waaronder de kw eek plaatsvindt. Een kenmerk van de tongkweek vo /gens de Solea-methode is dat de omstandigheden zo natuurlijk
en diervrien de lijk moge/ijk zijn. Oat proef je. Opmerkelijk is dat 'blinde'
smaaktesten m et va kmensen aantonen dat er geen verschil is tussen
kw eekto ng en w ild e tong. Oaa rmee is een belangrijke basis voor het
marktsucces gelegd '.
'Solea is het eerste bedrijf in Europa dat in staat is om voor een constante
aanvoer va n jonge tong te zorgen. Ge volg: naast de bestaande aanvoer
van w ilde to ng onts taat er een nieuwe, die van kweektong. Oat biedt op
zich al mogelijkheden voor een effectiever beheer van de wilde-tongstand. Tegelijk ontstaat er een nieuwe impuls voor de gehele vissector '

Aandeelhoudel's van Solea B. V. zijn:
United Fish Auctions
Zeehaven IJmuiden NV
Noordzee Breskens BV
Biopartner Start-up Venture Fonds
A. Kamstra
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Een mannelijke tong met hormooninductie is moeilijk of niet afte strijken. De
reden is dat tong hele kleine testes
heeft. Ze zijn ook bij het slachten nauwelijks te zien.

Een nadeel van onze keuze de tong op zo
veel mogelijk natuurlijke wijze voort te
planten is dat het beperkingen oplegt aan
de fokkerij. Het is moeilijk gericht te kruisen. Ten eerste omdat aan het uiterlijk
moeilijk is te zien van welke geslacht een
bepaald dier is. Ten tweede omdat een
mannetje niet of nauwelijks is afte strijken.
Ten derde omdat een vrouwtje maar een
paar keer per jaar eieren legt. Ten vierde
omdat het percentage bevruchte eieren
zeer verschilt. Dit jaar bijvoorbeeld hadden
wij een laag percentage bevruchte eieren.
We verwachten echter dat de vruchtbaarheid met bijverlichting is te sturen.
Een consequentie van het in het bassin laten paaien is dat het niet eenvoudig is te
achterhalen welke dieren de ouders zijn
van nakomeling. Wij kunnen dit door met
DNA-markers te werken ('parental assignment').
We hebben bewust gekozen voor deze manier van houderij, omdat niemand in Europa zit te wachten op een nieuwe vorm van
bio-industrie. Een tongkwekerij zou ook
kunnen worden ingericht met verschillende
platte bakken boven elkaar. Dit heeft te veel
weg van ouderwetse bio-industrie. Dat willen wij ook niet.
De voeding
Het eerste voedsel dat jonge tongetjes van
ons krijgen is artemia. De afgelopen jaren
is gebleken dat de voederwaarde van de
commercieel te krijgen artemia, ook van
een merk, zeer kan verschillen. Die kwali teit wordt zeer be'l'nvloed door de weersomstandigheden die op de plaats waar de artemia's worden gewonnen, hebben geheerst. Vorig jaar was een slecht artemia-
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jaar. Hoe belangrijk een goede kwaliteit artemia is voor de ontwikkeling van de tong,
kun je zien aan de dieren van vorig jaar.
Doordat de artemia slecht van kwaliteit
waren, vertonen de tongetjes opvallend
veel ongepigmenteerde vlekken. Je zou
zeggen: die artemia verrijk je toch met de
nodige voedingstoffen? Maar daar moet je
erg voorzichtig mee zijn, want een teveel
van een bepaalde voedingstof geeft ook
weer afwijkingen.
Bij een bepaalde grootte krijgen de tongetjes pellets uit de fabriek (van AgloNors).
Vroeger maakten we voor de ouderdieren
nog wei eens 'moist pellets' uit mosselen,
vismeel en vitaminen 'wea ning food'. Nu er
kwalitatief goed voer is te krijgen, scheelt
dit een hoop werk.
Voordat wij over dit complete voer konden
beschikken, hadden wij last van ' Black
Patch Disease ' (BPD). De aandoening blijkt
nu duidelijk primair een voedingsprobleem
te zijn. Nu de vissen complete voeders krijgen, is BPD nooit meer waargenomen. Ais
je nu eens enkele weken bevroren mosselen voert, komt de aandoening weer terug .
Om te weten wat de productiviteit is van
een bassin is het nodig antwoorden te krijgen op de vragen:
a.

Bij welke dichtheid kunnen de dieren
het beste worden gehouden?
b. Welke groeisnelheden kunnen zij verto-

Foto 3: Voorzijde van Solea B, V. (foto RIVO)

nen ?
c. Welke voede rst rat egie moeten we vol gen om de hoog ste product iviteit per
m 2 te bereiken?
Wij hebben t e maken met een vis die zich
tegen soo rtgenoten ni et agressief gedraagt
(zoals de meerval en de paling) . Ze komen
niet speciaal op het voer af. Ze eten strak op
de bodem . Maar w e zien nu in bassins met
een diamete r v an 3 tot 4 meter, dat de visse n elkaar t och opzoeken . In de natuu r voelen zij zich ook het prettigst als zij zich met
iets kunnen bedekken, met zand bijvoorbeeld. Nu zoeken zij de 'bescherming ' van
een soortgenoot. Dat heeft het gevolg dat
de dieren zich in een bepaald gedeelte van
het bassin concentreren en in de andere
helft geen vis te bekenne n is.
Dit is van belang van de manier van voeren,
want korrels die op de lege bodem terechtkomen, bereiken de vis niet , terwijl op plekken met de hoogste concentratie vis de
spoeling dunner wordt e~ er ongetwijfeld
veel interactie plaatsvindt. De dieren zijn
weliswaar niet agressief ten opzichte van

Fo to 4: Jan van der Heul scheppend in een visbassin op Solea B. V. (foto: RIVO)
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elka ar, maar goed is het niet.
Dit is een mooi voorbeeld van wat je kan
tegenkomen als je van laboratoriumschaal
naar praktijkschaal gaat 'upscalen'. Nu pas
zijn wij in staat uit te zoeken hoe tong zich
gedraagt in een groot bassin en welk voederregiem daarbij nodig is'.

Een CRAFT-project
Per 1 september werken wij met een groot
aantal Nederlandse en Europese part ners
aan een CRAFT-project. Nederlandse pa rt ners zijn bijvoorbeeld Coppens international B.V. en Fish Farm Yerseke .
Het is een parallel onderzoeksproject waarbij specifieke aspecten van andere 'ongrowing systems ', andere dan kassen, nader
worden uitgezocht. Zo wordt gekeken of
tong is te houden in vijvers en 'shallow raceways '
De Wetgeving
Maar er is nog een probleem: per 1 april
1998 is het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren van kracht en tong
staat niet vermeld op de 'Positieve Lijst'
van voor productie te houden dieren
(www.minlnv.nl/dierenwelzijn/productie/
kerndwp03.htm). Eerder is hier in AQUAcultuur aandacht aan besteed (3). Het is in
Nederland (nu nog ) verboden tong voor
productiedoeleinden te houden .
Belangrijk is de vraag: is de Raad van State
bereid op grond van de aan te dragen argu menten tong op de 'Positieve Lijst' te plaatsen?
Andries Kamstra: De 'Positieve Lijst'is destijds opgesteld om met behulp van wetgeving het ontstaan van nog meer ongewenste vormen van bioindustrie tegen te gaan.
Met 17 vissoorten is de zaak 'dichtgetimmerd ' (zie kaderstukje). Het is verboden
andere dan deze soorten voor productiedoeleinden te houden. Wil men een nieuwe
soort op de Positieve Lijst, dan moet een
procedure bij de Raad van State worden
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Foto 6:
Juvenie/e tong
(foto: RIVO)

doorlopen, waarbij voldoende argumenten
moeten worden aangevoerd die aantonen
dat de soort op welzijnsvriendelijke manier
is te kweken. De bewijslast ligt bij het bedrijfsleven, dat hiertoe een dossier dient
aan te leveren.
Wij hebben inmiddels een flink dossier samengesteld en zijn benieuwd of het voldoende argumenten bevat am de Raad van
State positief te laten besluiten. Er is op dit
punt geen jurisprudentie. We weten daarom nog niet welke criteria de Raad van State hanteert om de argumenten te beoordelen. Het enige wat we konden, is ons rich ten
naar Europese richtlijnen.
Is er eenmaal een uitspraak, hopelijk een
positieve, dan weten wij ook aan welke normen wij ons in de toekomst kunnen houden.
Een sterk argument, vinden wij, om tong op
de 'Positieve Lijst' te zetten is dat gecontroleerd kweken van tong van groot econo-
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misch belang kan zijn, dat het een ontlasting kan betekenen van de visserijdruk op
de natuurlijke bestanden en dat het een
voorbeeld kan zijn van een beter beheer
van de natuurlijke bestanden voor andere
(zee)vissoorten. Want er zijn veel meer vissen die interessant zijn am te kweken, denk
maar aan kabeljauw en die staat oak niet op
de 'Positieve Lijst '.
De uitspraak van de Raad van State is dus
bepaald belangrijk voor de toekomst van
de Nederlandse aquacultuur'.
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