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Hoe visteeltaccommodatie De Haar Vissen ziektevrij wordt gehouden

Sietze Leenstra -25 jaar aan de WURge...nterviewd
door Jos Scheerboom en Magnus van der Meer

De visteeltaccomodatie van Wageningen University & Research Centre (WU R) behoort tot
de grootste van de wereld. Bij de vele ontwikkelingen die hier plaatsvonden was het biotechnische personeel nauw betrokken . Denk aan de ontwikkeling van het recirculat iesysteem, de meervalteelt en het gebruik van EC-meters en UV-filters. Het was immers hun
eerste taak te zorgen voor de basisvoorwaarden nodig voor het doen van goed onderzoek. Onderzoekers promoveerden en vertrokken, de 'Biotechnical Managers Fish Facilities' bleven, met hun ervaring en kennis. 'Biotechnical Manager' Sietze Leenstra w as
afgelopen september 25 jaar aan de visteeltaccommodatie verbonden. Wij keken met
hem terug op enkele belangrijke visteelttechnische ontwikkelingen.

Recirculatiesystemen
Leenstra: ' Ik .begon 25 jaar geleden bij de
opstellingen van de toenmalige vakgroep
EDC (*). De.vakgroep Visteelt en Visserij
beschikte aileen nog over een houten gebouw met doorstroomsysteem. Recirculatiesystemen waren toen nog niet ontwikkeld. We hebben toen aile voor- en nadelen, verbonden aan een doorstroomsysteem, mogen ervaren. Zo hadden we regelmatig last van bacteriele infecties, met
name van Flexibacter-bacterien. De Flexibacter-bacterie komt met de vissen mee in
het visteeltsysteem. De groei van de bacterie kan men tegengaan door de zoutconcentratie van het water te verhogen - de
groeiomstandigheden worden dan minder
optimaal- maar in een doorstroomsysteem
is dat, en zeker als het water zacht is, onbegonnen werk. Het was dan ook een gelukki-
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ge gebeurtenis dat de vakgroep Visteelt en
Visserij een samenwerkingsverband aanging met de vakgroep Waterzuivering (Ep
Eding met Jan Bovendeur) om het recircu latiesysteem te ontwikkelen. Met de introductie van het recirculatiesysteem was het
mogelijk het zoutgehalte op relatief eenvoudige wijze op een gewenst niveau in te
stellen. Bovendien werd de basis gelegd
voor het verantwoord omgaan met het effluent. Natuurlijk was en is het met recirculatiesystemen belangrijk de waterkwaliteit
in de gaten te houden. Maar al jaren voor
de ontwikkeling van het recirculatiesys teem waren wij begonnen ammonium en
nitraatgehalte te bepalen en nog steeds
bepalen wij elke week de waterkwaliteit.
Oat bepalen van de waterkwaliteit was aanvankelijk niet zo vanzelfsprekend als het nu
is. Ik kreeg toen wei eens de opmerking: 'Ik
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kan wei merken dat je in een ziekenhuis
hebt gewerkt'. En inderdaad: ik was gewend proefopstellingen bedrijfsmatig te
benaderen. En nu blijkt hoe zinvol het was
te investeren in waterkwaliteitsonderzoek.
Door deze inspanningen kunnen nu vissen
onder constante omstandigheden worden
gehouden en breken er ook haast geen infectieziektes uit, dat wil zeggen: infectieziekten met klinisch waarneembare verschijnselen, want er zijn altijd bacterien
aanwezig waartegen een vis weerstand
moet ontwikkelen. Bovendien wordt tegenwoordig van een onderzoeker die wil publiceren, verwacht dat hij de waterkwaliteit
vermeldt. Juist omdat waterkwaliteit de uitslag van fysiologische experimenten zeer
kan be·invloeden '.

Kijken en meten '
Leenstra: 'Het ~as destijds in de wereld van
de visteelt nog niet algemeen bekend dat
oververzadiging met atmosferische stikstof
leidttot hetverschijnsel 'gass bubble disease '. Er verschijnen luchtbelletjes in de haarvaatjes die met name in de darm en de vinstralen deze vaatjes doen barsten, zodat
bloedingen ontstaan. Aanvankelijk werd
de aandoening in de visteeltwereld nauwelijks onderkend en werd als normaal geaccepteerd dat vissen minder goed groeiden
of anderszins presteerden. Vrijwel niemand
vermoedde de oorzaak, dat pompen door
de hogere druk om water op te stuwen
luchtbelletjes, die meekomen, doen oplossen. Ais de druk weer normaal is, is stikstof
in oververzadiging opgelost. Er ontstaan
dan belletjes stikstof in haarvaten en als
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gevolg hiervan bloedinkjes, met name in
vissendarmen en hier bemoeilijkt dit de
opname van voedingsstoffen.
Hoe wij achter de oorzaak kwamen van het
probleem? Door goed te kijken! Door waar
te nemen dat de bloedinkjes het gevolg zijn
van belletjes atmosferische stikstof in
bloedvaatjes. We zochten naar de oorzaak.
Wat bleek? Het rondstromende water
neemt luchtbelletjes mee. Ze kwamen in
het water via luchtinslag of werden aangezogen via slecht gelijmde verbindingen. De
pompen oefenen druk op het afvoerende
water uit, nodig om het enkele meters hoger te brengen. Bij de hogere druk zal meer
atmosferische lucht in water oplossen. In
de visbassins, terug bij normale druk (1
bara) zijn de gassen in oververzadiging opgelost. Vooral bij grensvlakken zal de in
oververzadiging opgeloste lucht weer in de
atmosferische vorm overgaan tot het maxi male gehalte is bereikt dat bij 1 bara in oplossing kan zijn. Een verzadiging van meer
. dan 103% van stikstof blijkt voor bepaalde
vissoorten dodelijk te zijn. Dan vormen zich
kleine belletjes atmosferische stikstof in het
lichaam. Deze gasbelletjes zijn gemakkelijk
te herkennen doordat met name de vinnen
een bleke tot witte kleur krijgen. Met een
vergrootglas zijn dan duidelijk kleine luchtbelletjes te zien.
Wat je tegen gasbellenziekte kunt doen?
Heel gewoon: een goede beluchting van
het water onder normale druk, dus bij 1
bara. Zeer effectief is het water, voordat het
bij de vis komt, te leiden via een verbinding
die zowel boven als onder open is, of het
water aan te voeren via een koker van gaas.
Let op: de aandoening komt vaker voor dan
men denkt. Vaak denkt men dat de vissen
normaal presteren, ze zouden het echter
nag beter doen zonder gasbellenziekte.
Waar een proefbedrijf ook rekening mee
moet houden zijn aandoeningen veroorzaakt door vergiftigingen door een te hoog
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Waterzuiveringsinstal/aties op De Haar Vissen

gehalte aan koper of door kunststoffen uit
hard PVC of weekmakers uit slangen '.

Koperen leidingen
Leenstra: 'Het is algemeen gebruikelijk dat
water van de waterleidingsmaatschappij
binnen de panden van bestemming via koperen buizen wordt aangevoerd. Binnen
een pand kan leidingwater wei eens langer
dan normaal in een aanvoerbuis blijven
staan. Vrijwel niemand staat er bij stil dat
koperionen die in het water terechtkomen,
toxisch zijn voor mens en vissen. In nieuwbouwwijken met pas aangelegde waterlei dingen kunnen vooral kleine kinderen het
met koperionen heel moeilijk krijgen. Onderzoeksinstituten die gebruik maken van
leidingwater, moeten daarom rekening
houden met het kopergehalte in leidingwater. Menige vis is gestorven voordat men in
de gaten had dat een te hoog gehalte aan
koper dodelijk is. En het kopergehalte zal
hoger zijn naarmate het verversingsdebiet

lager is, want het vervangende water verblijft dan langer in de koperen buizen.
Neem jij nou (Sietze wijst naar de eerste
auteur van dit artikel), ik herinner me dat ik
jou vijftien jaar geleden voor het visteeltsysteem in Houten een paar honderd karpertjes van een maand oud cadeau heb
gedaan. Wat bleek later? Binnen twee uur
waren ze allemaal dood. En jij maar zoeken
naar de oorzaak! Na een half jaar onderzoeken en meten kwam je er achter. 'Sietze', zei
je toen, 'ik ben er eindelijk achter waarom
jouw karpertjes in de kortste keren dood
gingen'. 0, zei ik toen, dat zal wei door het
kopergehalte van het water zijn gekomen!
'Waarom heb je dat niet meteen gezegd',
was toen je reactie . Tja, omdat ik er toen
van uitging dat je dit al wist.
Nu verschilt de gevoeligheid voor koperio-

nen per vissoo rt. Afrikaanse meervallen lij ken nauwelijks gevoelig, paling vertoont
boven een concentratie van 2 mg/I na een
week krampverschijnselen en is binnen
twee weken gestorven. Een karper is nog
gevoeliger en hoe jonger de karper hoe
gevoeliger (veilig: een concentratie < 0,05
mg/I).
Wat men moet doen om het kopergehalte
laag te houden? De koperen leidingen vervangen door polyethyleen buizen! Maar
pas op! Hier kunnen giftige weekmakers in
zitten. Het beste is eerst deze buizen met
een klein aantal visjes uit te testen! Ais men
grondwater gebruikt, is het koperprobleem
niet aan de orde. Het ijzergehalte vormt in
de meeste gebieden in Nederland het ech te probleem. Men komt van het ijzer af door
het water te beluchten, bijvoorbeeld over
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Tilapia 's in Recirculatiesysteem met plantenfilter.
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een tricklingfilter, ook om oververzadiging
van stikstof en CO 2 op te heffen '.

Zout, UV en pH
Leenstra: ' I n een eerdere afleveri ng van
AQUAcultuur (1) meldden wij dat voor de
groei van bepaalde bacteriesoorten, met
name van enkele ziekteverwekkende, een
hoger zoutgehalte minder optimaal is. Zo is
ons gebleken dat meervallen de minste
problemen met infecties hebben bij een EC
van 8 mS/sec en karpers bij een EC van 3
mS/sec. (om een lezer enig idee te geven
van deze cijfers: gedestilleerd water heeft
een EC=O mS/sec, een kuub water met hierin 9 kg NaCI opgelost een EC van 16 mS/
sec, zeewater, 32 kg zout per m3 een EC van
rond 60 mS/sec, waarbij de EC bij oplopend
loutconcentratie een lineaire relatie ver-

toont).
Zoals in dat ~rtikel genoemd, vindt onze
waterverversing afhankelijk van de ECwaarde plaats. De pomp voert eerst gedurende 5 seconden vuil water af (vanaf een
bepaald punt in de platenbezinker waar
vaste deeltjes zich ophopen). Nieuw water
wordt ingenomen. Na een half uur wordt
de EC gemeten en wordt automatisch besloten of het nodig is opnieuw gedurende 5
seconden water te verpompen. Door het
zoutgehalte van teeltwater constant te houden op een bepaalde EC waren wij in staat
ziekte-uitbraken te voorkomen. En let wei:
dit kan aileen met recirculatiesystemen.
Om te bereiken dat pathogene micro-orga nismen onder minder optimale omstandig heden verkeren, zijn - behalve het varieren
van het zoutgehalte - nog andere wegen
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Moderne uitvoering van een deeltjesbezinker.
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bekend. Door bijvoorbeeld de pH lichtelijk
te verlagen. Over deze mogelijkheid is in
1990 een Engelstalig artikel verschenen (2).
Ook in de palingwereld is inmiddels bekend
dat een lagere pH een onderdrukkend effect
heeft op Pseudodactylogyrus. De effecten
van een pH-verlaging op de infectiedruk
zijn echter nog nauwelijks onderwerp van
wetenschappelijke studie geweesf.
Wat wij nu beogen is niet lOzeer de bestrijding van ziektes, maar het vermijden van
ziektes. Ziektes dienen in de eerste plaats te
worden voorkomen door goed management en de eigen weerstand van de vis.
Door met name te zorgen voor een uitgebalanceerde microflora wordt de groei van
vispathogene bacterien in toom gehouden.
De vispathogene bacterien vormen dan
een lage infectiedruk. Dan kan zich ook een
goede specifieke weerstand ontwikkelen
tegen normaal voorkomende virussen en
bacterien.
In geval een nieuwe partij vis is geYntroduceerd - wij nemen bewust af van zo min
mogelijk bedrijven - is het evenwicht in de
microflora verstoord. Totdat een nieuwe
balans tussen de micro-organismen is ingesteld, heeft het zin gebruik te maken van
UV-licht. De ziekmakende micro-organismen worden vernietigd. De brokstukken
van de buitenste eiwitlaag werken in de vis
als antigeen waartegen antistoffen worden
ontwikkeld. Na een of drie weken is de vis
tegen de nieuwe micro-organismen ge'I'mmuniseerd zonder dat de vis klinisch ziek
was. De UV-Iamp kan worden uitgezet.

Voorlplanfing
Leenstra: 'In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er nog geen sprake van kunstmatige voortplanting gedurende het geheIe jaar door. Voor het doen van experimenten haalden wij karpers bij de OVB. De medewerkers van de OVB plantten de dieren
op natuurlijke wijze voort, precies lOals in
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fen kleine uitvoering van het recirculatiesysteem .
het dictaat van Huisman staat beschreven,
door ouderdieren uit een vijver afkomstig
met hormonen te behandelen. Het nadeel
hiervan is dat jonge vis niet continu door
het jaar beschikbaar is, maar vooral dat de
kwaliteit van de beschikbare ouderdieren
tussen jaren kan verschillen, afhankelijk
van het feit of de winter streng was of niet
(een 'kwakkelwinter ' put de ouderdieren
meer uit dan een Siberische winter). Nu
waren de principes van de kunstmatige
voortplanting al wei bekend. Het nieuwe
dat wij introduceerden was om op laboratoriumschaal vanuit geconditioneerde
ouderdieren op elk gewenst tijdstip gedurende het jaar nakomelingen te krijgen.
Wij zijn nu in staat elke maand jonge karpertjes te leveren aan andere universiteiten, in binnen- en buitenland.
Het waren destijds Ger Rijkers en Wim van
Muiswinkel (van de toenmalige vakgroep
EDC * ) die met de opmerking 'J6h! Waarom
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deerd ziektevrij. Wij kunnen nu zeggen dat
wij, al 9 generaties lang, 4 karperlijnen in
huis: een Duitse, een Poolse, een Israeli sclie lijn en de OVB-lijn, in huis hebben.
Bij de voortplanting van karpers is het con ditioneren van de ouderdieren met temperatuur en daglicht van belang en wordt de
ovulatie van eieren opgewekt met hypofysehormonen'.

Ontwikkelingen
'De voortplanting van tilapia's is een heel
ander verhaal. Hierbij is het niet nodig hypofysehormoon in te spuiten. Het pro bleem met tilapia's is juist: hoe leid je de
onbeperkte voortplantingsdriften van
ouderdieren in geordende banen?

Broedtrechter met eieren van tilapia.

zouden wij dat niet kunnen? ' me ertoe aanzette.
Er klonken toen heel wat kritische geluiden
met betrekking tot onze pogingen daartoe,
want oude tradities laten zich niet zo maar
opzij zetten. Met adviezen van Ruud Vonk
uit Maurik en van de OVB experimenteerden we met eieren. We wisten eigenlijk helemaal niet hoe het proces van voortplanten fysiologisch verloopt. Maar op een bepaald moment waren wij in staat de dieren
op kunstmatige wijze voort te planten.
Hans Komen heeft de techniek verder geperfectioneerd. Wij zijn nu in staat het gehele jaar rond - op het moment dat een onderzoeker dit wenst - voor jongbroed te zorgen, van constante kwaliteit en gegaran-

Zo'n tien jaar geleden waren de ee rste pogingen om tilapia's voort te planten be paald geen succes. Het mannetje joeg de
vrouwtjes in een hoek. Hier blijven ze bijna
verticaal hangen en dan moet je ze verwijderen, anders is het aanhoudende gejaag
van het mannetje de oorzaak van hun dood.
De vrouwtjes worden verwond door de
(het) mannetje(s) en gaan dood van stress.
Doordat zij niet in staat zijn te vluchten van
de aanhoudende 'aanvallen ' van het mannetje.
Toen dachten we: weet je wat, we zetten
wat PVC-buizen en kniestukjes in het aquarium waar de vrouwtjes een veilig heenkomen kunnen vinden. Het bleek dat de
vrouwtjes op deze manier een stuk minder
door het gedrag van het mannetje werden
gestresst. De voortplanting van tilapia's
bleek toen met succes op natuurlijke wijze
mogelijk te zijn. En zo zie je maar hoe belangrijk het is goed te kijken naar wat er met
de dieren aan de hand is. Kijken, kijken en
nog eens kijken! Wat dit betreft, nog een
kleine anekdote:
Toen wij waren begonnen op deze manier
tilapia's voort te planten, vond er nogal wat
uitval plaats en wat ons vooral opviel was
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Met het oog op ziektepre ven tie wordt zo min moge/ijk risico genomen, zoa/s in dit geva/ met het
voeren van diepgevroren mosse/en aan Ethiopische barbe/en.

dat deze sterfte vooral 's nachts plaatsvond.
Niemand begreep hier aanvankelijk maar
iets van. Waarom gaan de kleintjes aileen
maar 's nachts dood en niet overdag? Het
was Ep Eding die toen besloot om eens 's
nachts te gaan kijken wat er te zien . is. Hij
maakte gebruik van een infraroodlamp. Infraroodlicht kunnen tilapia's niet zien. En
wat zag hij? Dat jonge tilapia's 's nachts de
gewoonte hebben dicht tegen elkaar aan,
als school, op de bodem te rusten. Wat je
dan waarneemt is dat midden in de school
visjes, op de bodem van het aquarium, een
gebrek aan zuurstof optreedt. Visjes zijn
niet in staat voldoende zuurstof uit het water op te nemen en sterven aan zuurstofgebrek.
De volgende dag zei hij tegen me: 'Sietze, ik
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heb het gevonden! Je moet gewoon ' s
nachts het licht aanlaten!' Zo gezegd , zo
gedaan. Toen - in het licht - lagen de jonge
tilapia's ' s niet meer dicht tegen elkaar.
Nachtelijke sterfte yond sindsdien niet
meer plaats. Waarmee ik aileen maar wil
zeggen: Neem steeds de tijd om goed te
zien wat er gebeurt.

Continu in ontwikkeling
De ontwikkelingen staan niet stil. De voortplanting van tilapia bijvoorbeeld vindt nu
plaats door de ouderdieren af te strijken.
Hierbij hoeven geen gonadotrope hormonen te worden gebruikt. Het is ook niet nodig een mannelijke tilapia bij de vrouwelij ke dieren te houden. De mannelijke dieren
worden nu solitair gehuisvest en de vrou-

welijke in een groep. Ais men vrouwelijke
tilapia's in een groep huisvest, zal een van
de vrouwtjes zich dominant gaan gedra gen, duidelijk zichtbaar aan een lichtere
kleur en een uitstulping bij de geslachtsopening. Van lO'n vrouwtje kan men geovuleerde eieren afstrijken.
Wat niet iedereen weet is dat het sperma
van mannelijke tilapia's altijd is af te strijken. Zo is dus op simpele wijze bij tilapia de
kunstmatige voortplanting mogelijk. Zijn
de eieren bevrucht, dan worden ze 'uitgebroed' in trechters waar een constant vers
water door stroomt'.
Op de foto ziet u een broedtrechter afgebee/d.
Leenstra: 'Wij krijgen van de Universiteit
een vast bed rag voor het ontwikkelen en
vernieuwen van technieken. Men heeft dus
ee n bepaalde verwachting van ons die
moet worden waargemaakt. De leerstoelgroep Visteelt en Visserij (Ep Eding) is nu
continu bezig met het uittesten van nieuwe
filters . Het denitrificatiefilter bijvoorbeeld
en biofilters die vergeleken met de conventio nele slechts een kwart van de ruimte in
bes lag nemen.

Garnalenteelt
' De introductie van de garnaal Penaeus
mon odon op De Haar Vissen betekende
een nieuwe ontwikkeling. Dat geldt voor
elke nieuwe soort die wordt ge'introdu ceerd , want -let goed op! - geen enkele vissoort is dezelfde. Het was Bert-Jan Roosenda al die het doen opgroeien en overleven van garnalen in zeewater sterk heeft
verbeterd.
Aller eerst moesten wij leren met ziektes
van de garnaal om te gaan. En dan was er
een t ypisch garnalenprobleem: tijdens de
groe i van de garnaal moet regelmatig de
harde cuticula worden afgeworpen. Zodra
het jasje is afgelegd, zijn ze lO zacht als boter en vormen zij het beste voedsel voor
soortg enoten. Wij ontwikkelden samen

met fabrikant Coppens uit Helmond een
speciaal garnalenvoer. Wij zijn benieuwd
hoe laag straks de voederconversie is als
wij de techniek van voederverstrekking
goed in de vingers hebben .
Het nadeel van vijvers is dat je niet kunt zien
wat er precies met het voer gebeurt.
Waar men garnalen in vijvers houdt, wordt
ook nog steeds een vee I te hoge voederconversie gerealiseerd. Deze v.c . gaat fors
omlaag als o.a. met mysis wo rdt bijgevoerd. Wij voeren ook diepvriesproducten
bij. Bij ons vindt het voeren nu om de drie
uur plaats. Met een klepje wordt dan in een
keer het voer in het water gebracht. Dit is
nodig om aile garnalen tegelijk te laten
eten. De zwakkeren moeten anders wijken
en lOuden te weinig opnemen.
Inmiddels konden wij de dichtheid waarbij
zij worden gehouden, verhogen van 30 ga rnalen per m 2 tot 500 garnalen per m 2 bij een
bepaalde grootte. Op een leeftijd van 10-15
PL kunnen wij 2 tot 3 keer per jaar oogsten.

Introductie van Nieuwe Vis
Leenstra: ' Het komt natuurlijk voor dat
nieuwe vis van elders wordt ge'I 'ntroduceerd. Neem bijvoorbeeld de introductie
van de tilapia's. Vreemde vissen dragen altijd andere micro-organismen met zich mee
en sommige hiervan zijn in staat een vis
ziek te maken. In het geval van de tilapia's
kostte het ons nogal wat moeite de ziekteverwekkers onder controle te krijgen . Een
goede quarantaine is van essentieel belang. Zo nodig worden hier parasieten en
virulente ziekteverwekkers bestreden. AIlereerst kijken wij - in quarantaine - of de
dieren de blootstelling aan de micro-organismen van de andere overleven, dus of de
al aanwezige vissen in staat zijn antistoffen
aan te maken tegen de micro-organismen
die de nieuwkomers met zich meedragen
en omgekeerd. Ais duidelijk is dat de vissen
een toekomstig contact zullen overleven,
'immuniseren ' wij ze voor de micro-orga nismen van andere dieren. Wij doen dit
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door -drie tot zes weken voordat de nieuwkomers bij de al aanwezige vis wordt gelaten -systeemwater bij het water van de
nieuwkomers te doen en andersom: water
van de nieuwkomers in het systeem. De
dieren zijn dan ge'immuniseerd tegen de
micro-organismen van de andere vis.
Op dit moment kan ik stellen, dat wij een
SPF-bedrijf in de werkelijke betekenis van
het woord zijn: vrij van specifieke ziekteverwekkers'.
'Komt het hier helemaal niet voor dat met
de introductie van vis of met het leidingwater of met het voer ziekteverwekkers binnensluipen ?'
Wees altijd voorzichtig met het geven van
levend voer. Watervlooien en tubifex bijvoorbeeld zijn overbrengers van witte stip
en andere micro-organismen.
Ook als wij verse mosselen te eten geven
nemen wij voorzorgmaatregelen (zie foto).
Waar men ook rekening mee moet houden
is dat micro-organismen, ook bijvoorbeeld
Tubifex via het afvoerkanaal naar het riool
- in tegengestelde richting van de waterstroom - in het systeemwater terecht kan
komen.
Maar ik zei het al: het is niet onze bedoeling
micro-organismen te bestrijden, maar wei
om het uitbreken van ziektes te vermijden.
Gezien onze ervaringen al is een waarschuwing tegen het introduceren van 'nieuw
bloed ' in een laboratorium wei op zijn
plaats. Vissen uit wildvang worden wei
eens ge'introduceerd om inteelt te vermijden. Ten eerste zal de voederconversie een
terugval vertonen. Dat komt vooral omdat
'wilde' dieren stressgevoeliger zijn dan als
ze zijn 'gedomesticeerd '.
Ten tweede brengt het een verhoging van
de infectiedruk met zich mee.
De praktijk, speciaal importeurs van siervis
die continu worden geplaagd door ziektes
en visuitval, heb ik ook een dwingend advies: koop zo veel mogelijk bij een vermeerderingsbedrijf en blijf bij hetzelfde bedrijf
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kopen'. En laat de dieren, drie weken v66r ze
bij elkaar worden gevoegd, eerst wennen
aan het andere water.
U zult zien: dit gratis advies is goud waard.
En u zult begrijpen waarom ik de immunologie het meest interessante aspect vind
van mijn werk hier.
'Je hebt, Sietze, in 25 jaar unieke ervaring
opgebouwd. Niet aileen heb je de voortschrijdende ontwikkelingen meegemaakt,
je hebt ook een nationale en internationale
kennissenkring opgebouwd. Je bent belangrijk geworden in je transferfunctie van
overbrenger van kennis, met name de internationale kennis. Van deze kennis komt
anders weinig terecht bij de Nederlandse
kwekers en bij het MBO onderwijs'.
Leenstra: 'Ja, zolang de resultaten uit onderzoek niet vallen onder bepalingen die
voortvloeien uit 3e geldstroom (uit het bedrijfsleven), kennen wij het principe van
open informatie. In het bedrijfsleven ben je
vaak gebonden aan een plicht tot geheimhouding. Aan de andere kant is het bedrijfsleven zeer bij gebaat bij de omstandigheid
dat er iemand is die zonder eigenbelang en
belangenverstrengeling kennis doorgeeft.
Wij hebben nu eenmaal internationale contacten en ervaring met andere universiteiten en ook kwekers in binnen- en buitenland. Dichte deuren kennen we uit principe
niet'.
(* ) Uit de vakgroep Experimentele Diermorfologie en Celbiologie (EDC) zijn de tegenwoordige leerstoelgroepen Experimental
Zoology (EZo) en Celbiology & Immunology voortgekomen.
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